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Nadzieja już tylko w Bogu?
Od środy chyba j uż nikt nie
żyw i złudzeń , że przedstawiciele Ministerstwa Przekształ
ceń Własnościowych , Jacek
Slwicki i Jacek Kinowskl oraz
reprezentuj ący resort płac
i polityki socja lnej Piotr Mruk,
potrafią dokonać tego, c o
nie udGJło się premierowi
I min. Boniemu. Zresztą odde-

P,
GO Y
soch obcokrajowcy: Rosjanie, Niemcy, Włosi , Francuzi
I Inni - wszystkich nie sposób
wymienić. Byli i tacy. którzy
prawie tydzi eń wcześ niej
p rzyjechali do C zęstochowy.
aby wziąć u dzi a ł w przygotowaniach katechetycznych
i towarzyszących imprezach
kulturalnych . Od 11 sierpnia
zaczęły nadciągać piesze
pielgrzymki ze wszystkich
krańców Polski. 14 bm. było
już w mieście około czterech
milionów pielgrzymów.
Do pielgrzymów skarżyskiej
dołqczybm w Kurzelowie.
W kilku grupach Idzie ponad
trzy tysiące wiernych . Po
trzech d niach marszu rozwią
zujemy się w Kościel c u i ostatni odcinek pielgtzymki odbyw amy po ciągie m. Z trudem
wydostajemy się z zatłoczo
nego dworca. z kartami wstę
pu do sektora A udajemy się
na Jasną Górę. nie jest to je dńa k takie proste: w Alejach
NMP na 1Tasie przejazdu papieża . tysiące ludzi. Gromadzą się przed ogromnymi monitorami. na których można
będzie zobaczyć papieża .z
bliska" . •
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Gorbaczow

Stan wyjqtkowy na całym
terytorium ZSRR
Giennadij Janajew objqł
stanowisko prezydenta ZSRR
po ustqpieniu Michalb Gorbaczowa z powodu stanu
zdrowia. a na całym terytorium Zwiqzku Radzieckiego
obowlqzuje od poniedzial<u
stan wyjqtkowy - głosi komunikat agencji TASS podpisany
przez premiera Pawłowa I wiceprzewodniczqcego Rady
Obrony. Olega Baklanowa.
Stan wyjqtkowy no całym
terytorium ZSRR ma obowlqzywać przez 6 miesięcy - gło-

Nad Jeziorkiem w Clekotach
kolorowy biwak zorganizowali
horcerze z Rzeszowa. 17 osób
spędza tu czas bardzo miło.
WszyS9Y są po raz pierwszy w Gó'
roch Swlętokrzyskich i podoba Im
się ta okolica. - Woda w jezJorze
jest czysta. nawet żyjq w niej pijawki. więc kqpiel to samo zdrowie - twierdzą Ewelina. Agnieszka. Aśka I Jagoda. rzeszowIanki. Przynajmniej przez dwa tygodnie

Pawłow . wiceprzewodniczą

kontakcie z
pichcimy samI. mamy kuchenki
gazowe. NajWażniejsze . że pogoda z dnia na dzień Iodniejsza Wokół niewielkiego akwenu wodnego w Clekotach wypoczywają
także
indywidualni
turyścI.
W środku tygodnia Jest Ich niewielu. Tłoczn iej bywa w weekendy.
Widać jednak. że pole biwakowe
w Clekotach nie ma gospodarza.
Wokół drewnianych sto()w. wlot
piętrzą się sterty śmieci - popierzyska. puszki po konserwach
I resztki Jedzenia rozkbdajqcego

Pracownicy kieleckiej . Iskry" •nie tak dawno zaliczanej
do świetnie prosperujących
fabryk. odpoczywają na przymusowych urlopach.
Natomiast pod koniec
sierpnia zapowiada się dlJż
szy postój Innej kieleckiej fabryki. populamej .SHL· -ki
(ano)

chłop

czyka
Małgorzata
Jest
uczennIcQ liceum wieczorowego. w przyszb§d chciobby zostoć modelką. InterE!9.Jje się okrobatyką . niedawno tończyb
wyc:zyrcwo w WOK.

jakOŚC i
zamierzeń
rządo
wych Każdy ze st rajkujących
odczytał w nich jedno: znów
robotnicy muszą zapłac ić za
po lity k ę rządu I prywatyzac yjny eksperyment.
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Jak już Informowaliśmy . w tym roku przypada 20 rocznica
powstania • Echa Dnia ". Z tej okazji przewidzieliśmy wspólnie
z wydawcą pisma - AHIM • Acumen " - wiele atrakCyjnych im prez dla naszych czytelników . m .In. 14 wrześni a na kieleckiej
Kadzielni odbędzie s ię koncert w wykonaniu znanych gwiazd
polskiej estrady . Do Klelc p rzyjadą m .in. Hanno Bonaszak, Krystyna Gl żow sk a , Kabaret ,,60" z Marcinem Wolskim, Andrzejem
Zaorsk im, Jerzym Kryszokie m I J ola ntą Zykun, o ponadto znany
kabarecisto - Krzysztof Oaukszewicz (ten od "Pana Hrabiego")
z zespołem , Genowefa Pigwa ze swoim kabaretem, Leszek Kumański I zespół "Skaldowie".
W programie. przygotowanym przez Agencję . KAMA" . przewidziano także spotkanie z kandydatkami do miano Miss Lata
'91. konkurs dla dotychczasowych redaktorów naczelnych
• Echa " i wiele innych atrakcji. Już dziś zapraszamy naszych czytelników na tę atrakcyjną Imprezę I
(J)

bezpośrednim
naturą. Jedzenie

"Iskra" urlopuie, .
· stan~e
• ...
"SHL"tez

Ponad 20 d2Jewczqt zgtoslb

komitetami strajkowymi
za zadanie zbgodzenie nastrojów wśród załogi.
zdyskwalifikowanie roli strajku. przekonanie do koncepcji
rządOWYCh . Rezultat był dokładn i e przeciwny. Nastroje
Jeszcze bardziej zradykalizowały się poprzez ukazanie nimiało

tu w

(bea)

su Miss Lata. organizowanego
przez Mbdzle!owe Centrum
Kultul'( w KIelcach I noszą redokcję PrzypomniJmy. że swoje
kandydotury można zgbszoć
osobiście lub telefonicznie.
a tala:e listownie pod adresem:
MCK w KIelcach. ul. Sbwocklego 23. tel. 47~ .
DzIś publikujemy zdjęcie kolejnej kandydatki z Kielc - Moł-.
gorzały Kuklińskiel. lot 18. mę

z

erf dla Czytelników "Ech II

cy Rody Obrony. Oleg Bokb·
now. oraz mln. szef KGB. Wbdimlr Kriuczkow i min. spraw
wewnętrznych . Borys Pugo.

pobędziemy

Długie
godziny trwab
wspólna narada przedstawic ieli resortów . Rady Nadzorczej I Zarządu . Stara".
Równolegle odbywały się posiedzenia komitetów strajkowych ( . Solldarności " I branżowego) zakończone pierwszym zwiastunem tworzenia
wspÓlnego frontu negocjacyjnego. Wszak jeden jest c el
walki wszystkich - bez wzglę
du na przynależność zwlązko-

za

wą : nie dać się wyrzuciĆ
bramę ·
Spotkanie strony rządowej

14 września na Kadzielni

się w sbńcu

się jut do tegorocznego konkur-

mol1d l-<ocznego

si deklaracja nowego kierownictwa radzieckiego. Komitet stanu wyjqtkowego
wyposażył się we wszelkq
wbdzę no obszarze całego
Związku Radzięckiego. W komitecie znajdujq się oprócz
Giennadija Janajewa. który
przeJqł stanowisko Gorbaczowa . premier Walentin

Na biwaku w Cie otach

Zost ń Mis
żol1d .

odsunięty!

legowanie do rozmów P. Mruka, znanego z telewizyjnego
wystąpien i a pełnego nie przychylnOŚC i wobec załog i
"Stora" j uż w swym zamierzeniu było falstartem.

o~rnovvy

..h

pr~

~Tb..C1.t-c~

VV"'''''m do
Ze Zdzisławem

Kałużq,

właści c ielem Zakładu

Mechaniki
Samochodowej.
- Nie opuszcza pan żadnej
imprezy no torze wyścigo
wym. Relaks czy zawodowe

Krukowski jest drugi w m istrzostwach Polski? Wyprzedzi
asó w
samochodowych
w kraju?
- Zostały jeszcze trzy eliminacje. jeśli nie będzie awarii
somochodu . może być mistrzem .

"zwich n ięcie" ?

- Jedno I drugie . a tak naprawdę zawsze coś nowego
można podpatrzeć . czegoś
się dowi edzieć od ludzJ sportu. Przecież nawet na rajdy
czy wyśc ig i motocyklowe.
zjeżdża do Kielc czok:>wka
światowa. przywożą znakomity sprzęt .

- 'Znów mo pan powody do
zadowolenia, wnuk Tomek

Nie dawać dzieciom i staruszkom

z

•

UCIG

No I zaczęło

się,

g ry

do szpitali
już przywozi się ofiary sezonu
grzybobrania. W Kielcach były Już dwa poważniejsze zatrucia. oczywiście pacjenci odratowani. Zjedli lekkomyślnie
strzępioka podobnego do
gąski . Do Sipitala Dziecięcego
na Langiewicza przywieziono
dwoje dzieci zatrutych grzybomi .. jadalnymi. nietrujqcymi.

Zdzisław Kooża

Mówi pan o awarii?
ktÓŻ może lepiej przygotować silnik od Z. Kooży?

Rzecz wyjaśnib nam mgr le0kadio Kruszczak:
- Teraz my. pracownicy
szpitalnych laboratoriów. wiemy wszystko o grzybach. bo
zostaliśmy przeszkoleni przez
specjalnego konsultanta z Poznania. w zwiqzku z przeję
ciem od . Sanepldu· badań
po zatrucjach.
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To jest tylko materio.
w pierwszej eliminacji Tomek
musioł.zjechać z toru na skutek awarii. Nawet najlepszym
coś się przydarzy. To Jest wbś
nie sport ..
- ParadUje pan w unifo rmie firmy Quaker Stote. Jest
pon czlonklem firmy czy zespa\I, w którym jeździ Tomek?

Zginqł koło

swojego domu

Wystarczyb chwila nieuwagi I doszło do tragicznego
w skutkach wypadku We wsi
Wincentów .k . Końsklch
na
trasie Kielce - Końskie . kierując,!, • volkswagenem passatem' wyprzedzał skręcają
cego w lewo rowerzystę .
W wyniku zderzenia rowerzysta poniósł śmierć. dosłownie kilka metrów od swojego domu. Kierowca sa mochodu
ch cąc
uniknąć
wypadku zjecha l z jeZdni

http://sbc.wbp.kielce.pl

uderzając w drzewo i rozbija Jqc auto. na szczęście on
sam. jak i pasażerowie . volkswagena " nie doznali poważ
nieJszych obrażeń . - Przyczynq bylo obustronna nieuwaga . kierowca samochodu
wyprzedzol zbliżającego się
do osi jezdni rowerzystę. Winnych ustali śledztwo - powiedzialreporte ro wi • Echa " p olicja nt. b ędący na miejsc u wyp adku.
(sw)
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KO~łPIITERO" A

AKSON
Kursy
komputerowe
dla każdego.
Kielce, ul. Zagórska
42, łel. 408-05 (9.00 15.00).
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Uroczystości

ku czci ks.
Romana Kotlarza

Za pięć dziesiąta

A my to obeirzymyl
Wiosną tego roku dokumentałny
film .In SoIIdaIIty". nokręcony przez
BolesłaWa Sullka (syn generała.
uczestnika walk pod Monte Cassino) na zamówienie BBC. wywołał
duże zainteresowanie w Anglii. Publiczność przyjęła go tak sama życz
liwie jak krytyka. Zaprotestowali polscy emigranci, oskanaJqc tw6rc6w
o antypoIskoŚĆ, a szczeg61nle
przedstawienie Lecha Waęsy
w niekorzystnym świeHe. Kancelaria prezydenta wezwała ambasadora brytyjskiego .celem złoienla
wylałnień", wlłc ambasador wyJaśnił. ie BBC Jest telewizją publiczną, nlezaleinq od rządu, parlamentu I kr6lawel.

niewygodne dla ukochanej włoclzy to
najlepiej tego nie puszczoć. o )ełlljut - to
. dw6jce·. gdy pracowity ludek
jut !pl. Ten nim dotyczy nie tytko panów
Mazowieckiego I Wałęsy . dotyczy mlllon6wczlonk6w .Sołldarnoścl- •dotyczy nas
wszystkich. Więc koniecznie trzeba go
nocą I w

Co premier
może?

Kolejna grupa pracowników
tym razem związkowcy federacji
hutniczej postanowili napisać list
protestacyjny do premiera Bieleckiego. Byb ta podsumowanie
burzliwej I gorącej dyskusji podczas spotkania związkowców tej
federacji z wOJ. kieleckiego I radomskiego w Ostrowcu. Przyznać
trzeba rację protestuJqcym, ale
premier nie pierwszy raz przeczyta o groźbie masowego społecz
nego protestu. o wyjściu na ulicę.
o rozczarowaniu ludzi sposobem
reformowania gospodarki.
Cóż premier pomoże, jak jego
podwodni z reżyserem calej reformy. wicepremierem Balcerowiczem nie bardzo wiedzą jak
z tej recesjI wyjść.. .
(ano)

w skrócie
• Do końca sierpnia dyrektorzy
WPEC I EC w Radomiu doprowadzą
do podpisania umowy. gwarantują
cej dostawę ciepła dla p6hocnych
. dzielnic miasta oraz podejmą starania o uzyskanie z MFW (np. w Wlelkopolsldm Banku Kredytowym) nisko
oprocentowanych kredytów przeznaczonych potem na Infrastrukturę

Od 1

września

Droiei za kolei
i autobusy

ciepłownictwa.
• Urząd Wojewódzki przekazał Informację do URM. Iż zaległaścI

w dotacji do co. I cc. dla województwa radomsldego przekroczyły
8 miliardów. co zahamowaia zakupy opału I prace remontowe. Drugie pismo została sklerowane do
Mln. Gosp. Przestrzennej I Budownictwa. z sygnałem . iż w resorcie powinno się podjąć działania mające
na celu pilne uruchomienia środ
ków na refinansowanie nakładów
sp6Weiczych zwIQZanych z usuwaniem wad technologicznych w budynkach mieszkalnych. Urząd Wojewódzki wystąpi także do Rady Miejskiej. aby w trakcie prac nad
korektą budżetu. wzięła pod uwagę
koniecznoŚĆ zwiększenia dotacji dla
MPGM w Radomiu. które to dotacje
pomogą zmniejszyć tej firmie wysokie zadłużenie wobec WPEC.

Ceny biletów jednorazowych i mieSięcznych w między
miastowej komunikacji autobusowej podwyższone zostaną
średnio o 20 proc. od 1 wrześnio
br. - oficjalnie już informuje Ministerstwo Transportu I Gospodarki Morskiej. Od 15 wrześnio
rosną o 50 proc. ceny jednarazowych biletów kolejowych.
Bilet miesięczny no autobus
będzie kosztował tyle. co równowartość 40 przejazdów jednorazowych. natomiast szkolny. tyle co 40 przejaZdÓW ulgowych. o nie jak dotychczas 24.
Ceny miesięcznych I szkolnych
biletów kolejowych wzrosną od
1 października w takich samych proporcjach . jak w komunikacji autobusowej.

Podsłuchane

Kielce szulca;ą
wiceprezydenta

(stam.)

obejrzeć.

lech Wałęso obiecał wiosną tego roku. te "Im będzie prezentowany na naszych ekranach. DUgo zwlekano. ale ej&.
cy2ja wreszcie jest: Od dzIi do czwartku.
od godz. 21.55 do 23 oglqdoć b9dz1emy
w programie II kolejne odcinki. Motna
wprawdzie,W>,4'azlć zdziwienie. dlocmgo
tak p61no-1 w programie. który nie wszę
d1le mcle być oglQdany. ale zad1labły
zapewne stare. wypróbowane obYC2C1je
przywódc6w telewizyjnych: jaŚU coi jest

-'.

minęła 15 rocznico
śmierci księdza Romana Kotlarza, który w dniu pam iętnych
wydarzeń
radomskich.
25

18 bm.

czerwca 1976 r.• błogosławił
protestującym robotnikom.
W sobotę w parafii Pelagów.
gdzie ksiądz Kotlarz byłprobosz
czem. odbyły się okolicznościo
we uroczystości z udziałem ordynariusza sandomlersko-;adomsklego. biskupa Edwarda
Matersklego. W trakcie uroczystości odsbn lęta została tab lico upamiętnlaląca tę postać. z modlitwą papieża Jana
Pawła II.
(syk)

Apel poległych
w Swaryszowie
Wczoraj w Swaryszowle odbyły się uroczystości uczczenia
pomięci pomordowanych żoł
nierzy Armii Krajowej. Organizatorem był Światowy Związek
Żohierzy Armii Krajowej . okręg
kielecki. koło w Sędziszowie . No
cmentarzu poległych odznaczono pośmiertnie 53 partyzantów z oddziału . Spaleni" oraz
m ieszkańców Swaryszowa . którzy zginęli w 1944 r. padczas pacyfikacji wsi przez hitlerowców.
Otrzymali krzyże partyzanckie
z podpisem prezydenta RP Lecha Waęsy . Te same odznaczenia otrzymali również czbnkowie kola AK ' w Sędziszowie .
Mszę
polową
celebrował
ksiądz kapelan garnizonu kieleckiego - mjr Stanisław Rozpon-

dek.

są

(apls)

Zarząd Regionu Święto
krzyskiego zadecydował. że
z listy . Solidarnośc i" do Sejmu
kand','dować będą: Waldemar Bartosz, Szymon Maj, Helena Obara' (propozycje do
listy krajowej . S").
Na senatorów z listy wspólnej z Porozumieniem Obywatelskim Centrum kandydować mają Jerzy Stępień i Kazimierz Ujazdowski.

o

samorzqdowa .zbta wolność " w obecnym wydaniu zawiodk::1 Kielce w śle
py zaułek. Wedug informacji
otrzymanych
z dobrze usytuowanych
kręgów Urzędu MieJskiego,
prezydent Kielc Robert
Rzepka zwrócił się z propozycjq objęcia funkcji wiceprezydenta do Bogusowa
Ciesielskiego, byłego prezydenta Kielc.
Rozmowy - Jak zwykle
w takich przypadkach otoczone były cal<owitq
poufnościq.
Zapytany
przeze mnie potenCjalny
kandydat nie potwierdził,
ani nie zdementowałtej informacji. Cał:; sytuację
skomentował Jedynie cytatem z Siergieja Jesienina: . 00 dawnego nie ma
już powrotu".
Jeżeli. dyplomaCja prezydencka· nadal będzie
wyglqdać podobnie, wiemy już z jakiego zaciqgu
będzie pochodzić nowa
wodza. Z opanki.
ANDRZEJ J. KICZOR
~

Gdy ulatnia się gaz ...
Mój syn zatruł się w czasie
kąpie!~ul,gtolającym się z p iecyka ''yazem, Pogoto)Nie zago do szpitala w Czerwonej Górze. gdzie został odratowany I jest teraz w domu.
Tego samego dnia zadzwoniłem na pogotowie gazowe.
tel. 31-20-20 i drugi 992. meldując, że gaz się u mnie ulatnia. Powiedziano mi pod tymi
telefonami. że do prywatnych kamienic nie Jeździ pogotowie. mam zameldować
właścicielowi, co tez zrobiłem. na co wpierw usłysza
łem. ze mam sobie sam zamówić mechanika, a późnieJ,
że owszem właściciel będzie
wiozło

interweniował.

Do dzisiaj, czyli do poniedzialku godz. 13. nikt się nie
zgłosił. Przecież z gazem żar-
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- Amerykańska firma sponsoruje
kilku kierowców. w tym Tomka. stąd
też jako mechanik dostałem ten
kombinezon. A tok naprawdę . jestem przedstawicielem firmy w tej
części kraju.

- W tym roku chyba rJgdzle. za
mam spraw organizacyjnych
zwlQZanych z wiosną flrmq. jej
przyszlośclą. Będę odpoczywał tak
z doskoku. w kraju.
dużo

Rozmawiał

ANDRZEJ ORLICZ

- Nowe wcielenie znakomitego

mechanika?
- COŚ trzeba robić. aby nie zatrzymać rozwoju zakbdu. Kiedyś
przed laty. posłuchałem apeli władz
I wdałem się w dość korzystną
ws~racę I kooperację z przemysłem . Teraz muszę likwidować produkcję podzespot:>w np . dla suchednlowsklej FUl I wracam w szerszym
zakresie
do
napraw
samochodów. Sądzę . że ucieszy ta
wielu posIadoczy samochodów.
- Cichy, pogodny, ale zaskakulący swym post,powanlem? Zgadza sit pan z tq opinią?
- Lubię ludzi. Istotnie rzadko się
denerwuję. a że nie znoszę bezczynnośc i? SZUkam nowości. nie uciekam przed nieznanymi lub powa-

• Telefon'. mocno zaniepokojony taką opieszałością
slużb gazowniczych, poprosił
o wyjaśnienie zastępcę dyrektora Rejonowego Zakbdu
Gazowniczego - Andrzeja
Siudy. tel. 31-20-91 .

Einterwencyjny

~X45898
PogotOWie gazownicze nie
dzieli domów na prywatne.
państwowe czy spóbzielcze.
jedzie na każde wezwanie ..
jeżeli gaz ulatnia się przed
kurkiem ogniowym'. czyli
w instalacji ogólnej bloku
mieszkalnego. w piwnicy. na
klatce schodowej. Nie jeździ
natomiast do instalacji i urzą
dzeń w mieszkaniach. Odbiorców gazu w Kielcach jest
50 tys., a samachód jeden.
M
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Pierwsze salwy śmiechu ' rozległy
się. gdy mln. J . Slwlckl stwierdził. że
ewentualnego .Inwestora zagranicznego musi przekonać atmosfera akceptacji Jego pomysłów, potrzebuje an specjalnego traktowania i w związku z tym należy mieć
świadomość wyrzeczeń". Jakle dol. sze wyrzeczenia muszą ponosić robotnicy w Imię dobrego samopoczucia zagranicznego przedsiębior
cy? Czy pensje na poziomie
głodowego zasil<u to jeszcze mob?
- podały pytania strajkujących .
I pozostawały bez przekonywającej
odpOWiedzi.
.zarząd sp61" moie ogłosić
Upadłość. kiedy uzna, ie wyczerpał
swe rezerwy psychiczne" - to kolejna wypowiedź mln. Slwlcldego. Tu
wrzenie na sail sięgnęb szczytu. Dlaczego nasz los ma być uzależniony
od kondycji psychicznej obecnie
rządząCYCh nami. dlaczegQ my mamy ponieŚĆ konsekwencje ich .zabawy samochodzlkaml-? - pytali
strajkujący. Pytali. Odpowiedzi nie
usłyszeli.

.Data 31 sierpnia moie okazać
Si, datą IIkwidacP sp6ld" - to kolejna wypowiedź strony rządowej . Dyskretnie nie wspomniana. że koszt lik-

wldacjl .Stora· wyniesie okola l.5blliona zł. zoś przywrócenie zdolności
produkcyjnych - 300 mld zł. Czy
rząd ma świadomość. do jakich
skutków społecznych I poiltycznych
może doprowadzić likwidacja spół
ki? Na to pytanie usłyszeliśmy odpowiedź. że owszem. rząd przeanalizował.
Uchwała

Rady Nadzorczel wyznaczaJąca ster, dzlabń zarządu
.Stara", to lista inlencp nlemoillwych do spM'lłenla z powodu niedostatku czasu i ub6stwa moillwoś
ci. Z jakiej pozycji zarząd ma przeprowadzić twarde pertraktacje
z bankami. negocjacje z dostawcami. którzy mlełiby zaniechać rewindykacji finansowych. dalsze kredytowanie dostaw energii. gazu
I wady. jakim cudem zdąży wyjaśnić
prawa własnościowe do obiektów
I gruntów. I to wszystko w terminie
do 31 sierpnia. Jasno widać, ie Jest
lo mira! wydumany za biurkiem
i iaden zarząd. nawet nadludzkimi
wysiłkami, nie byłby w stanie go
zrealizować.

Odpowiedzią na rządowe koncepcje jest wzmożenie akcji straJ<owej. Wszyscy znoszą kace. śpiwory.
żywność . Wpłynęły 23 deklaracje
poporcla z zakładów pracy świado
mych oczywiste) prawdy. że gospo-

sta~?~~J:r-:I~~

nie zakładu ZO$łoly ~
boieństwa. - NCIdlItlt
tylko w Bogu, gdyt lo
z nami, to nie tylko ,et
kładu. To sprzedaw-.
wiedział mi leden~'"
strajku.
Rządowe limUZyny
dużą szybkośclq . Że

przyciemnione SZYby
agonii nadziel I narOd2r\ •
kąd tak pędzą? KtekOt\,
ANDRZEJ!
Oświadczenie

dzidego Komitetu
Polskiej Partu $oc
w Kielcach I Rejo
mitetu w Starach
W zwIąZku z zao~
w starachowtcach lINIn..::
zagrclenlem ogbsz~-~
ki Samochodów Clęzo~
w6dzld Komitet PPS w KIeIcO;;
Komitet w starachOWłe:oe;
bolde zaniepokojenie
Groźba upadb!cl fCXr)t
równlet upodłość ZOkboó,
w Końskich. Iłży. Upsicu I
mlennym. atalde SIlOwoo.,
ekonomiczne WIelu zaI<bQj,.
cych z FSC SA rozrzuconYllI
UpodI:lłćFSCSA 'P<lWtlaJjO

stwo cia

Zerwane porozumienie

mleszXcńc6w StaClc:i'c>o;

miejscowoścI.

SIcu11dem lego
obuT1lercrie samego
mogą

ne

"""'o

broć pod uwagę

cen~cM~':'J'

zostawoć

obojęlna .

WObec ~

w skutkoc:h. zagroteń kJd1l_
DowaII!my jut dolychczas

raz. wystę~ z problemem

R

ada Nadzorc za I Zarząd
OSM w Pińczowie zerwały
uzgodnienia
pomiędzy
. komitetem protestacyjnym rolników a Zarządem OSM w Piń
czowie z 15 lipca. Odbyło się
wspólne posledze"rlie komitetów protestacyjnych rolników
I pracowników spółdzielni . na
którym ustalono zwołać walne
zgromadzenie z nowo wybranych delegatów na 31 bm ..
potępić uchwałę Rady Nadzor-

Yngve Persson jest przewodniNaczelnego Związku
Drobnych
Przedsiębiorców
w Szwecji. Związek ten z gKlwną
siedzibą w SztOkholmie. jest największą
tego typu sl edzlbą
w Szwecji. skupia 2800 drobnych
czącym

przedsiębiorstw zajmujących się
gKlwnie handlem. wytwórczością
i przemysłem .
Yngve Perssan wraz z małżon
ką przyJechał do Kielc na zapro-

szenie Izby Rzemieślniczej. dla
omówienia wspólpracy między
Kielcami i bliźniaczym miastem
w SzwecjI. Gfvleborg. W ciągu kilku dni. szwedzka delegacja odwiedziła na Kielecczyźnie klika
przedsiębiorstw. zakbd mebli artystyczhych Edwarda Krynlewlcza I zakład meChanicznej
obróbkl skrawaniem.
- Chcemy zaprosić kieleckich
wytwórców do biur w SzwecJI,
gdzie będą mogli zapoznoć się

Zatrucia grzybamiiii
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

N

awet grzyby jadalne,
jeżeli się źle zbierane,
czyli do folioWYCh woreczków,lub już przerośnięte,
mogą spowodować zatrucia
gastryczne. Także I wtedy,
gdy leżą zbyt długo po zebraniu, są odgrzewane, trzymane w lodówce I tak dalej.
żnymi przedsięwzięciamI.
. Ratować musieliśmy dwu- Czy dlatego głośno w Kieldziestomiesięczne dziecko,
cach, li: przylmuje pan przedstawiktóremu lekkomyślna matka
cielstwo "Mercedesa"?
dała właśnie grzyby jadalne.
- Sobiesław Zasada szuka kandydatów na rezydentów w wielu miejGrzybów nie należy dawać
scowościach. którzy poprowadzilidzieciom do lat siedmiu I staby serwis naprawczy tych samochoruszkom po 60.
dów. Rozważam toką ofertę. kto wie
Nawet pieczarki sprzedawaczy się nie zgodzę·
- Na koniec - tak zapracowany
ne no kieleckich stoiskach są
człowiek jedzie na urlop do...
niebezpieczne. gdy są stare.
Włoch, GrecJI. na wyspy ...
pomarszczone.

tów nie ma. a u mnie się ulatnia. Nazywam się (. .. ) ul. Sienkiewicza 38 m . 1 w Kielcach.

nadal straikuie

IćwK_cczyzny. wojewOdy

czejz 11 bm . wsprawle unieważ
nienia odbytych zebrań rejonowych . przeprowadziĆnleodbyte

zebranlaejonoweuznaćprezesa

J .5kowronqakoosobę .I<tóraswoIrrpostępowanlerrutraclła:;ałko

wlclezaufanlerolnlkówizałoglinle

powlnnadaleJ<ierowaćspółdziel
nląobydwd<omltet'rProtestacyj

newspólnlebędąprowadzlćdal
szCQfzlalalnośćpostulaty:głoszone

przez rolników I załogę
wspólne .

stają się

1k'*4' nasze stOOOlhisko wIOj

masowego paakazu
Wojewódzki KomItet PI'S ....
nowIsku tym z nacIsklem
cle niszczy człowieka .... ""'"
talde jego osobowość. 'wot:i/

~e'"~aZ _1J;
Wobec powy!szeg;
Komltely PPS uwruajQ l

wpehl uzasadnione I UdzieIc:\oi
w jej dZIobrioch. na rzecz
kbdupracy.
'tyczym( zwydęstwc ..._
się w pełli soIdayzujemy
Rejonowy Korr/tet ooOQZO'<j
cjolls!ycnej w Slarac:h<7wlcacł\
Wojew6dzId Komitet 00"'""
SccjaIlstycmej w Kielcocn
Kielce. Staroc
14

na liście

I'

Dobrze świadczy świa
domości ojców miasta
fakt, że pojęli wreszcie, iż

,,~tar"

dorka narodowa to SW
po/qczonych I że u~

Gdy w domu ulatnia się
gaz. gdy po prostu czuć
smrodliwy zapach . wtedy
trzeba natyChmiast zamknąć
dOpływ gazu czyli zakręcić
kurek - zawór w łazience lub
w kuchni. Następnie koniecznie zadzwonić do administracji osiedla lub Innego
właściciela bloku, kamienicy, którego obowiązkiem jest
przysłać natychmiast mechanika.
Przy okazji, kielecki gaz.
ziemny. nie truje . zaczadzenia zaś są wynikiem wydobywania się spalin z piecyka.
a więc zapchanych kominów wentylacyjnych. co jest
już w zakresie kominiarzy.
Gaz kielecki nie truje, ale
jest bardzo niebezpieczny,
bo wybucha I eksplozja ma
ogromną siłę, zdolną do wysadzenia w powietrze pół
bloku. Pierwszą więc czynnością , po wyczuciu jakiegoś
.gazowego· smrodu w mieszkaniu. jest jego dokbdne
przewietrzenie.
otwarcie
okien i drzwi.

Z trujących grzybów najgroź
nlejszy jest. oczywiście . muchomor sromotnikowy. niestety •
mylony nieraz z innymI. Uniknie
si ę śmiercI. jeżeli zaraz po pierwszych abjawach zatrucia chory
zgbsi się do lekarza. A więc po
gwałtownych wymiotach. biegunce. bólach gbwy I brzucho .
(Jur)

W kraju ...
Premier Jan Krzysztof Bielecki spotkał się w sobotę
z celnikami no przejściu granicznym
w
Kolbaskowie.
w woj. szczecińskim . o w niedzielę odwiedził celników na
przejściu drogowym w Ogrodnikach. w woj. suwalskim. Premier zapoznał się z warunkami
pracy sLJżb granicznych i odpraw granicznego ruchu osobowego I towarowego.
No sobotnim II nadzwyczajnym kongresie partii .X" poinformowano. że ugrupowanie
to zgromadzib dotychczas
pabwę wymaganej liczby
podpisów wspierających pod
listami kandydatów tej partii
do parlamentu. Partia zamierza zgbsić po 3 kandydatów
na posłów w kaŻdym okręgu
wyborczym.
Aleksander Gawronik powiedział w wywiadzie dla PAP.
że do końca przyszlego tygodnia zaproponuje nowy schemat organizacyjny i strategiczne kierunki działania firmy
ART .B". Gawronik zdementował wiadomość. jakoby zamierzał zlikwidować montownię telewizorów .gołdstar" we
Wrocławiu.

Sejmowo Komisjo Polityki
Spolecznej odrzucila w cabści

(gi)
http://sbc.wbp.kielce.pl

z naszym systemem pracy - mówi Yngve Persson. - Planujemy
wizyt, reprezentacji Kielc w listopadzie, gdy w Szwecji rozpoczynaJą się doraczne spotkania.
przedstawicieli drobnych przedsiębiorstw z całego kraju. W maju
przyszłego roku odbędą sit targi
handlowe, na których, mamy na-'
dziel" swoje wyroby zaprezentują również kieleccy wytwórcy.
W planach Jest także organizowanie kursów szkoleniowych pla
kieleckich wytwórców, które bt-

Atrakcyjne

mogli odbyć w
przedsi,blorstwoch.

dą

W ten sposób

znają dzlablność rm.
slęblorstw . sposoby

I normy produkcji. wa-

z

ję, że wspó~raca
wkrótce będzie .

ko na kleleckim rynku
ta jest poważna . jej r
leży tylko od kieleclddl
ków.

ceny w sklepach

Co staniało, co
Ceny skaczą . raz idą w górę.
raz w dół. Po ostatniej obniżce
na wyroby mleczarskie. teraz
znów zdrożały sery. ole niewiele. Biały . tllsty o 400 zł. kosztuje
10.400 zł, półtlJsty - kostko droż
sza o 50 zł - 2200 zł. kilogram
8800 zł.
.
W sklepach PHS będą tańsze
o okob 500 zł czekolady zagraniczne. ponieważ zostały Obję
te bon ifikatą. O okob 1000 zł
stan iały mięso I wędliny z Zakła
dów Mięsnych w Kielcach. Ich
obecne ceny kształtują się następująco: wołowe b; kości 29.300 zł, z kośclq - 12 tys. zł,
schab - 34.300 zł, polędwica -

rządowy projekt ustawy emerytalnej. twierdząc. że nie zlikwiduje on nierówności w istniejącym systemie przyznawania
świadczeń.
a w niektórych przypadkactr
nawet je powi ększy . Komisjo
zobowiązała się do szybkiego
przedstawienia inicjatywy ustawodawczej w sprawie rewaloryzacji rent i emerytur.

... naświecie
W niedzielę zar(lllkły strzały
w rejonie Okuczan. Gradiszkl
i Novski w zachodniej Słowenii.
gdzie w piątek I w sobotę.
w odlegbści zaledwie około
100 km od Zagrzebia toczyła
się między Serbami I Chorwatami zażarta bitwo, która. wg
radio belgradzkiego. pochbnęk:r25 ofiar. Po wkroczeniu do
Okuczan kolumny pancernej
przybylej z głębi Chorwacji
jeszcze przez kliko godzin dochodziło do wymiany ognia
w pobliżu tego miasteczko.
a także w przygranicznej Gradiszce. przedzielonej Sawą no
część chorwacką i bośniacką.
Trzeci dzień pielgrzymki
duszpasterSkiej no Węgrzech
papież Jon Paweł II rozpoczął
od odprawienia mszy świętej
wedLJg obrzqdku wschodniego w Mariapocs (wschOdnie
Węgry). Sbwa homilii poświę-

Fundacia teat~aln~

nadal w sferze

stóp Jasnei Góry
ekra nie niespodziewanie pojawiają się kolorowe pasy. Oklaski
I okrzyki za głuszają glos Po/nący
z głośników. rad ość trwa krótko.
Nic nie widać. trud no dostrzec
kontury ołtarza .
O. lecll - rozlega się nagle
okrzyk tumu. Nad naszymi gbwami przelatuje helikopter. Nikt
już nie może usledzJet na swoIm miejscu. Czy to rzeczywiście
ON? Dlaczego nic nie mówią?
Mijają minuty. stbczenl przy ba-

przed nami ciągle
obok nas kilkuosobowa
z Poraja z l ornetką .
. że na następnym
widać już ołtarz . Pewnasz" jest popsuty? Lu. usiąść j uż nie ma
przejŚĆ też nlebtwa. Na
dbyć

w

'Słwach.

temu Wojsko Polskie
odparb nawalę bolRocznicę tego wydazwanego .Cudem
obcl)odzono przed
Swięto Czynu
Nieprzypad kochlopl w swojej
nrt'~nr,..,1I znac zącą rolę

czele Rządu
/'1u/r oaoweł stanął Win-

rierce wypa trujemy pojazdu
papieskiego. JedzJe! Tak. ale ...
karetka sanitama .
Zbl iża się piąta . na monitorze
p anorama . Częstochowy .
Gdzież to my jesteśmy? Chyba
ta m. u samej góry. daleko za
parkiem. Komunikat specjalny:
Ojciec ŚWI,ty wcśnie wylądO
wał na lotnisku. Dalszych słów
już nie słychać , tłumy W Alei
ogarnqłszałradości. Teraz czas
wlecze si, niemiłosiemle. Kiedy
wreszcie nadjedzie? Czy to aż
tak daleko? Jakiś chbpak podnosi dziewczynę na ramiona.
ktoś podaje lornetkę - nic nie
widać . I wreszcie JESn JEDZlEI
Zbliża się klika samochodów policja. dziennikarze I ten długo
oczekiwany papamobile.
Krzyki, oklaski, łzy I śpiew'
mieszają si,. Za Chwil, oficjalne powitanie. Pierwsze słowa
papieża I znów krzyki, oklaski,
łzy . I tak już będzie przez cały
wieczór. A później nocne czuwanie. Opuszczamy swoje
miejsca. chcemy się umyć . coś
zjeść. przebrać. Szukamy toalety. Jest obok baru. w kolejce kilkadzlesiąt osób. A co w barze?
Herbata. kawa. frytki. hamburgery. Zjadamy kolację .
Po godzlnie 23 znów jesteśmy
w Alejach. Ludzi jakby ubylo.
Jedni śpią na trawnikach
i chodnikach. Inni bawią się. Co

A

przed bramę przyjec hać
w piątek w godzinach wieczornych. W sobotę bowiem
już koło ~zlny 5 sznur samochodów oczekujqcych
na wjazd na tor kartingowy
jest już prawie dwukilometrowy, tak byb przynajmniej
podczas minionego weekendu. Jak zauważyliśmy niektóre transakcje kupna - sprzedaży dochodzq do skutku
jeszcze przed giełdq.

blEtrmosil'ukl oraz
Bugaj, TadeMirosław Pawlak,
NoWak, Wbdz.iJózef Trutkowskl,
dr Wofclech Musiał
Gajewski.
(SD)

na palecie'

W sobotę najwięcej byb
samochodów produkcji krajowej. Dominowały małe .fiaty-. rocznik 1991 wystawiany
był po 29 mln zł. samochody
z ub . roku o ferowa no po 25.5
- 26 m ln zł. Najwięcej b yb a ut
jednak pięc ioletni c h i sta rszych . ceny zibliżone do ubieg łotygodn iowyc h. Nie b yb
natomia st w iele .poIonezów" p rosto z fabryki. Samochód z lipca b r. (ze starym
ukbdem świateł) w kolorze
c zerwonym. wbściciel sklonny był sprzedać za 57 mln zł.
m odel .caro" w koiorze granatowym oferowa no za 67.s
rńln zł. Roczniki starsze z 1988
- ceny były wystawione po
38 mln zł. 1987 - 29 - 34 mln
zł. 1984 - 23 mln zł.
Ceny na "FSO" były zbliżo
ne do lipcowych. Za samochód bez gwarancji z tego
roku (pierwszy właści Ciel)
pracownik . FSO" wystawił 39
mln zł. Samochód podobny
z tego roku, również bez gwarancJI, w kolorze biCJłvm nosił

C

parę kroków grupka mbdzieży.
słychać dźwięki gitar I śpiew .
MleszaJq się sbwa polskie. rosyj-

skie I angielskie. Mijamy wszystkich. chcemy wejść do swego
sektora. Może tym razem się
uda? Wejście od ulicy Siedmiu
Kamienic I ~. Barbary - napisane mamy na kartach wstę
pu. To chyba na lewo. Nlelotwo
przechodzić wśród śplqcych .
Wreszcie jesteśmy na swoim
miejscu, prawie przy samym oł
tarzu. Jaki on ~romny I jaki
pl,kny, ile kwiałow i jak pI,k-

nie skomponowanel Do rana
jeszcze parę godzin. Trochę śpi
my. siedzimy. rozmawiamy.
Z daieka słychać śpiew. obok modlitwę w jakimś nieznanym
nam języku . Czas mija szybko.
O siódmej rozpoczynajQ się
przygotowania do mszy świętej .
Z megafonów płynQ sbwa pieśni
I modlitwy. Zbliża się 9.30. Kapbnl
SQ już na swoich miejscach. brakuje tytko tego jednego. najbordziej oczekiwanego - Jana PawIo II. Pojawia się pogodny. witany
oklaskami I okrzykamI. I znów tak
jak wczoraj. Jego słowa wywooją
falę radoscl I łzy . Czas upływa
szybko. Powiewają flagi. transparenty. Obok nas stoją Hiszpanie
i przekrzykujQ nas w wiwatach .
Harcerze roznoszQ wodę . czuwajQ nad porzQdklem. wzywajQ
w razie potrzeby pomoc medyczną . Pod koniec Eucharyst1i rozdają plakaty z wizerunklem papieża.
Zbliża si~ godzina 14 I zakoń
czenie VI Swiatowego Dnia Mbdzieży . Ostatnie sbwa papieża .
ostatnie
bbgosbwleństwo ...
Czas wrocać do domu. W Alejach ludzi już mniej n~ wczoraj.
Wywieźli stąd wielkie przeżycia.
a pozostawili góry śmieci. Za parę
godzin będzie tu znowu czysto.
Do pociągu dostaliśmy się bez
trudu. Wracamy zmęczenI. ale jacyś lepsi. bgodniejsi. życzliwsi .
JOLANTA K~PA

Na radomskiei giełdzie
samochodowei
by zająć dobre miejsce
na radomskiej giełdzle
samOChodowej, trzeba

zy będq pieniqdze na
kontynuowanie budowy gmachu teatralnego? Kto będzłe użytkown i
kiem budynku? - na te I Inne
pytania zw iązane z losem
wznoszonego obiektu w Klelcach nadal nikt nie potrafi

już pierwsze ślady korozji,
a silnik procował nierówno-

m iernie, oferowany był za 41
mln zŁ Dużego "fiata" z 1986
roku można byb kupić za 19
mln zł, 1984 za 14,5 mln z~
"wartburg" combi z 1985 roku
wyceniono na 17 mln zł.
Chętnych nie było. dlatego oferujący po dwóch godzJna ch oczekiwania obniżyli
cenę o 2 mln zł I tak o klienta
bybtrudno ...
(WtM)

.

Z Inicjatywy I przy dużym zaangażowaniu Jerzego Marzec-

Jan S. przyszedł do Genowefy W Już mocno pijany. Od
slowa do słowa rozmowa
między znajomymi przerodzila się w kłótnię . W pewnym
momencie Ja n S. porzucił argume"ty sbwne. chwycił się

Kłótnia
slbwych . Rzucił się na Genowefę WI zacząłją dusić. krzycząc. że Ją zabije. Po czym
zamknął ją w sqslednlm pokoju. Genowefa W wyszla
przez okno I zaalarmowala
sqsiadów. Wkrótce zjawi la się
policja I zatrzyma la Jana S.
Kk'>tnla odbyla się w podradomskiej wsi Zakrzew.
(sg)

J

pogodzlć .

Marzena K. - bibliotekarka: - Czuję się bezpiecznie.

kiego. dyrektora Estrady Świę
tokrzyskiej. zgromadzono odpowiednie
dokumenty
patrzebne do zarejestrowania
FundaCji ~Teatr ... Czlonkaml zaIożyclelaml mają być : Teatr Im.
S. Żeromskiego. Teatr .Kubuś".
Fllharn:lonla Im, O . Kolberga. Estrada Świętokrzyska. a także
Urząd Miejski. Projekt pawobnla fundacji zastał zaakceptowany przez wojewodę Józefa
Pbskonkę I prezydenta miasta
Roberta Rzepkę .
Cztery miesiące minęły I staran a nie doprowadziły do zarejestrowania fundacji. Dlaczego? - z tym pytaniem zwrócilam się do dyr. Jerzego
Marzeckiego,
- W tej c hwili czekam na plsemnq deklaracj, potencjalnych członków założyci eli. I tu

Szkoły i fabryki · płacą
Od 1 stycznia tego roku
I zaklady przemysbwe
wrzucona do jednego worka.
Jak to możliwe? Skoro tak somo placq za zużycie wody
i odprowadzanie ścieków.
powinny chyba mleć coś
wspólnego? Między szkolaml
zawodowymi. posiadającymi
wlasne warsztaty a zakladaszkoły

Ładne I pożyteczne, ale
jak to uruchom ić? Czy dam
sobie z tym radę? Dylematy
przed kupnem maszyny na
targu ...
Fot. C . Klank

Apelopolicię ...
Teren kieleckich bazorów. owszem. zawsze jest wysprzątany po
wtorkowym chbmle. a I dojści e
do pobliskiego Technikum Gastronomicznego też jest wyczyszczone przez procowItego dozorcę tej szk6ł<l . Ale kto. no. kto mo
sprzątoć zaplute. sponiewierane.
dookolne śmletnlsko?1
Prosimy Urząd Miasta o szybkie
powabnie policji pn. Urząd Ochrony Ludzi z Okolic Bazarów. (r.s.)

Minimum komfortu
ednym z ważniejszych
stanów w życiu jest poczucie bezpieczeństwa.
Gdy jesteśmy spokojn~ czujemy się bezpiecznie, mamy siły
I oc~ do pracy. Umiemy
przetywać radości I tJtwiej
jest nom znosić klfSkI. Jaką
mamy obecnie kondyc19 psychicznq? oto nasza sonda.
Aleksandra A. - pracownik
Salonu Sztuki Polskiej: - N e
mogę czuć się bezp ecznie
skoro wokob tyle nieszczęść.
ajgorzej boję się nagłej utraty zdrowia no skutek Jakiegoś
wypadku. Mieć świadomość
I caldem nlesprawne ciob to
bardzo ciężkie doświad<;ze
nie. W domu starców mleszkajq mbdzJ ludzJe. dwudziestoletnI. po wypadkach. wymagający ciągłej opieki.
Trudno się z takq zmlanq losu

odpowledzłeć .

bo mam córkę . Jednocześ
nie nie czuję się spokojna. bo
nie wiem. jak ją wychować.
Ob clqiać ją wbsnyml niew iadomymI. lękami. frustracjami? Jaki sposób na życie
jej przekazać . skoro wszystko

równol

mi produkcyjnymi można by
się jakoś doszukać podabieństw. Ale jak je znaleźć
między szkoQ podstawową
a np. zakbdem garbarskim?
Dlaczego więc muszą placić
jednakowo.-tzn. 5 tys. zł za
I metr sześc . czyli 1000 litrów
wody I tyleż samo za ścieki?
Dlaczego szkoły potraktowana Inaczej niż przedSzkola
I żbbki czy gospodarstwa damowe? Te placą tylko tysiąc
zbtych za I metr sześc. wody.
Pytania te nurtowały nauczycieli. dyrektorów szkół I rodziców. W czerwcu dyrekcja
Miejskiego Ośrodka Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Skarżysku przesIala do
wojewody kieleckiego pismo
z prośbą o zmianę wysokości
opiat. Oto fragment odpowiedzi. jaka nadeszb miesiąc
póinlej:
• WysokoŚĆ oplot za wodę
I ścieki ustalona zostab w porozumieniu z czynnikami społecz
nymI. W wyniku · uzgodnień
przyjęto . że oprócz gospodarstw domowyCh. preferencjami należy objąć jedynie
przedszkoio i żbbki . natomiast
szkoły zakwalifikowane zostały
do odbiorców pozostałych .
W świetle niniejszych wyjaś-lleń
I aktua nie obowiązującej m0jej decyzji nr 2 z 18 stycznia 1991
r. nie mam możliwości pozytywnego zalatwienio zgbszonego
wniosku ".
Podpisał wojewoda Józef
Pbskonka .
Jeszcze są jakieś wątpll woś
ci?1 Tok. Po co Ministerstwo
Gospodarki
Przestrzennej
przyznało limit zużyc i a wody
0.8 m sześc .. czyli 800 litrów
miesięcznie na jednego ucznia. Zwykle limit określa jakąś
wielkość. której przekroczenie
pociąga za sobq zwiększaną
oplotę. W tym przypadku nie
ma to zastosowania. Jest to
więc wyjątek potwierdzający
regułę? ...
(.JOK)

powstrzymać się od picia. Ale
jestem z nowym mężczyzną
I nowa moja nadzieja. Tylko
na jak dugo?
Jacek W. - architekt:Czuję się bezpiecznie. kiedy
żona Jest przy mnie. Wtedy
mogę
opowiedzieć
jej
o wszyst1<lm co mnie gryzie
I przytulić się do jej policzka.
Niestety. ona ciągle wyjeż-

(zy czuiemy się ~ zpieczni!
jest tak względne? Którq wiedzę jej wtoczyć , ja soma tak
dużo Jeszcze nie wiem . ZaJqć
się poszerzeniem jej wiedzy
czy swojej?
Ewa T. - ekonomistka: Nie czuję się dobrze. Boję się
o to. czy wytrzymam w abstynencji. Po dWUkrotnym wszyciu esperalu. dwóch małżeń
stwach, konfliktach z całym
światem nadal nie mogę

http://sbc.wbp.kielce.pl

dża . Ubzdurab jej si ę . że bę

dzie znanym fotografikiem.
Przecież nie mogę Jej powiedzJeć wybieraj: albo ja. albo
praca .
Karol C . - malarz: - Poczucia bezpieczeństwa należy
szukać w sobie. nie na zewnątrz . Trzeba umleć docenić
każdą chwilę . Przecież nikt
nam nie obiecał na początku
naszej drogi. że będziemy

życzen

j uż straciłem c ierpl iwość , bo
Jestem zablokowany w dalszych działaniach . Dyrekcja fil·
harmonii jest za powołaniem
fundacji, ale nie jest w stanie
wpłacić z tytułu członkostwa 10
mln zŁ Z kolei dyrekcja " Kubusia" chce uzyskać na piśmie
deklaracje ze strony władz wo·
jewódzklch. A teatr nadal milczy. W efekcie nie ma oponentów, ale brakuje tet skutecznego działania . Jak długo moina
czekać?

A budowa? Gdyby były pienlqdze to w ciągu dwóch miesięcy zakończono by prace
w sektorze C. W części tych pomieszczeń mógby rozpacząć
dzlablność Bank Rozwoju Regionalnego z Krakowa. Ten potencjalny użytkownik chce zapbclć z góry za trzy lata. a więc
kwotę 1 mld 200 mln zł. Takżeftr
my z RFN I Austrii zabiegają
o pomieszczenia na urządze
nie eleganckich salonów ze
sprzętem muzycznym I aparaturą nagbśnlajqcą .

Wydzierżawienie części powilonu C odpowiednim użyt
kownikom przyniosłoby pienią
dze niezbędne do kończenia
budowy. Właśn ie fundacja czuwabby nad kontynuacją robót
I koncepcją sensownego urzą
dzenia wnętrz.
W Radomiu podchwycono
pomysł utworzenia fundacji. przec ież I u nas trzeba szybko
k Ończyć . l.WZądzanie nowego
teatralnego budynku - powiedział dyrektor Wojciech K,pczyńskI. - W przyszłości można
byłoby fundacje kielec ką I radomską połączyć dla dobra
obu placówek. I tu maina w6wczas popatrzeć z ekonomicznego pooktu widzenia. Nic nie stoi
na przeszkodzie, aby były wspólne pracownie artystyczne. Tak
np. w Radomiu mate funkcjonować pracownia krawiecka,
w Kielcach stolarska. Podobnie
może być z wymianą aktorów.
Powabnie fundocjl to jedna
z możliwości dokończenia budowy. Zwiekanie z podjęciem decyzji zmniejsza szansę utrzymania
np. kieleckiego budynku dla kieleckich placówek kulturalnych.
Obyśmy się nie obudzili za późno .
(dmp)

Najmłodsi

;ui
handluiq

Co czwartek skarżyski MOK
organizuje glek:ly pn .• Kupno
- sprzedaż - wymiana - . Może w nich uczestniczyć każdy.
kto pragnie pazibyć się niepotrzebnych Już rzeczy (np.
książki . płyty. kasety. naklejki)
lub zamienić je na coś Innego. Wszystko odbywa się przy
dźwiękach muzyki młodzieżo
wej.
Handlowe ostrogi zdobywa się tu od najmbdszych lat.
Oferenci liczyli ostatnio gdzieś
od 6 do 13 lat. NajczęŚCiej
proponowanym
towarem
były podręczniki . komiksy. bajeczki. Ale mO?na też byb nabyć np. termos. gumę do żu
cia. okulary przeciwsbneczne czy korale.
Wielu z mbdoclanych
.handlarzy" wystawibtu swój
kramik nie po raz p ierwszy. 11letnia Ania. która oferowala
przeczytane już bajki powiedzJola: Lubię tu przychodzić .
choć na razie udab m i się
niewiele sprzedać .
A może dla niektórych jest
to jedna z wakacyjnych atrakcji?
(BP)
szczęśliwi. zdrowi i bogaci.
Wszystko co nam się zdarzy
powinniśmy przyjmować ze
spokojem I pokorą. Ta jest
trudne. ale należy uczyć się
takiego podejścia do iycia
Magda Z. - Informatyk: Moje poczucie bezpieczeń
stwa jest zachwiane. Za dużo
pracuję. nie mam cza su na
wlasny rozwój. na lekturę. na
przemyślenie wielu spraw.
Codzlenne
wleiogodzJnne
powtarzanie tych samych
czynnoścI. Do czego to doprowadzJ? Z drugiej strony nie
mogę rzucić pracy, bo z czego będę żyć? Gdzieś na świe
cie są ludzie. kterzy mają pieniqdze. luz i dobre samopoczucie. Czas dla siebie I czas
dla najbliższych . Dlaczego
nie należę do nich ja?

IWONA ROJEK
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. W Radomiu zarejestrowanych jest ok. 23 tys. abonentów telefonicznych, a w kolejce na przyłączenie aparatu czeka prawie tyle samo osób. Jak długo jeszcze będą czekać, aby speł
niło się ich marzenie? Na to pytanie nie może nikt odpowie-

~

CI)

E
o

dzieć.
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..: Korzystamy z centrali już
a jednocześnie buduJemy nowe - mówi z-ca dyrektora ds. technicznych Wojewódzl<lego Urzędu Telekomunikacyjnego, Inż. Janusz Juszkiewicz. Jedną z takich central o pojemnośc i 2 tys. numerów budujemy
w osiedlu Poudnl13. Prowodzenie
tych inwestycji jest możliwe dzięki
pomocy finansowej społeczeń
stwa, a konkretnie - przyszłych
abonentów.
Prace przy tej inwestycji przeciągają się nieco w czasie, ponieważ Zakłady Wytwórcze Urzą
dzeń Telefonicznych w Warszawie nie wywiązały si ę z dostaw
niezbędnych elementów. Trwają
rozmowy i spodziewamy się. że
istniejących .

o

z

Apetyty na mięso naiwiększe w środku miesiąca

"Wieiska" kon rallkieleck
Przez ubiegłe lata kupując państwową kiełbasę w państwo
wych sklepach narzekaliśmy na jej smak, na to, że nie ma takiego zapachu jak "wiejska". Od ubiegłego roku z kupieniem
tej pięknie pachnącej "swojskiej" nie ma żadnego problemu.
Jest w Sklepach, jatkach, masarniach, a nawet na rozpalonych słońcem ulicach. I co? Nagle się okazało, że ta wyma~zona "wiejska" już nam tak nie smakuje, nie pachnie. Zapytane przeze mnie gospodynie domowe twierdzą, że najlepsze
wędliny są z kieleckiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsne
go.
- Nasza firma rT)a na rynku
- mówi po. dyrektora PPM, Witold
Kyzioł. - Zakłady mięsne Istnieją w Kielcach od ponad 40 lat.
Jest więc wykształcona kadra,
są
sprawdzone receptury,
c iągle kupuje się nowe technologie. Dziewięciu fachowców
z dziau technologii pracuje
nad oryginalnymi rodzimymi recepturamI. sprawdza jakość
i smak wędlin .
Codziennie do zakładów
mięsnych wjeżdża 350 świń i 70
sztuk bydła. Cykl produkcyjny
. wędliny trwa 3,5 doby. Zwierzę
ta pozbawiane są na miejscu
życia , ćwiartowane. Tak przygotowane mięso jest peklowane i rozdrabniane, dodaje się
mięsnym dobrą pozycję

do niego składniki smakowe,
do wędlin wstrzykuje się solankę . Dzienna produkcja to 20 ton
wędlin, 6 ton konserw i 6 ton
mięsa w postaci elementów,
np. schab czy żeberka . Ilość
zrobionych wędlin jest coraz
częściej zależna od możliwości
sprzedaży i od zapotrzebowania klientów. W zakładzie zauważono tendencję do spadku
zamówień pod koniec każde
go m i esiąca . Szczyt mięsnych
apetytów to dni od 10 do 20,
więcej sprzedaje się także
przed świętami czy popularnymi imieninami.
W lipcu 1989 roku cały przemysł spożywczy został urynkowiony. Wcześniej wyłqczność
na odbiór i sprzedaż mięso z za-

.

Uwaga na kieszonkowców!
Telefonowała starsza kobieta. Opisała przygodę jaka
ją spotkała kilka dni temu na

targowisku w Ostrowcu.
- W pewnym momencie mówib - spojrzałam na torebkę i w ułamku sekundy,
spostrzegłam

cofającą

się

dłoń .

Za mną stolo dwóch
mbdych ludzi. Wcale nie spe- .
szyli się gdy skierowabm na
nich wzrok. Jak gdyby nigdy
nic odwrócili się i natychmiast
zniknęli w tłumie . Cale szczęś
cie , że portmonetka z pieniędzmi leżała na dnie torebki
pod kupionym wcześniej mię
sem.
Kierownik sekcji ds. kradzieży prywatnych, pani Alina
Hajdocka z ostrowieckiej policji twierdzi. że nie ma dnia
targowego, aby kogoś nie
dotknęb nieszczęście . Staramy się zapobiegać kradzieżom . W tym czasie na targowisku czuwa kilku policjantów.
My
znamy
kieszonkowców, oni z kolei

nas, gdy zobaczą , że jesteś
my, z reguły opuszczają plac.
Coraz częściej przyjeżdżają
jednak ich koleżanki i koledzy
z innych miast. najczęściej
z Kieb
.
Chciałabym ostrzec
przede wszystkim kobiety, bo
one są głównie wybierane do
kradzieży, aby trzymały torebki blisko przy sobie i nie
nosiły w jednym miejscu dużych sum pieniędzy. Kieszonkowcy działają trójkami : jeden dłuższy czas obserwuje
osobę , . drugi
kradnie
w sztucznie stworzonym zamieszaniu, trzeci najmniej widoczny natychmiast zniko
z pieniędzmi. Jeśli nawet zbpiemy sprawcę na gorącym
uczynku, to oczywiście nie
ma już on przy sobie pienię
dzy.
Niedawno w dzień targowy w
Ostrowcu jedna
z mieszkanek w ciągu paru
sekund stracib milion zł- cały
swój miesięczny zarobek. (fk)

II

kładów miała PSS • Społem ". Teraz każdy odbiorca , który zawrze umowę z zakładami mięs
nymi może sprzedawać ich towary. Sześć kieleckich sklepów
prywatnych i jedna hurtownia
są pod patronatem Przedsię
biorstwa Mięsnego . Prawie stu
prywatnych
sprzedawców
podpisało umowę , wielu jeszcze jest chętnych . Mimo pozornej konkurencji prywatnych
wytwórców, wędliny z zakła
dów m i ęsnych są chętniej kupowane.
Sukces dobrej wędliny , to jak
twierdzi po. dyr. W. Kyzioł speł
nienie trzech warunków - odpowiedni surowiec, dobra receptura i jej prawldbwe wykonanie. Trzeba też znać rynek
I określić czego oczekuje konsument. Parę lat temu w zakła
dach zauważono duże zapotrzebowanie na kiebasę • wiejską " . Fachowcy od receptur
zabrali się do pracy i w jej efekcie powstały trzy nowe kiełbasy
.popularna " , .kielecka "
i "wyborowa ". Miały one konkurować ze . swojską ". Rynek
zaakceptował kiełbasę . klelecką" , teraz nawet prywatni masarze przychOdzą do dyrektora
po recepturę . Ale to oczywiście
tajemnica.
W sklepie firmowym zakła
dów mięsnych przy ul. Zagnań
skiej dziennie sprzedaje się pół
tora tony wędlin , 700 kg mięsa,
500 kg konserw - utarg ok. 70
mln zł. Marże są tu niewielkie 8 % na wędliny i mięso, konserwy w cenie zbytu. Nic więc
dziwnego, że kolejka ustawia
się bez przerwy. Kiedyś takich
firmowych sklepów byb więcej
w Kielcach, dlaczego więc zakłady mięsne z nich zrezygnowały? - zastanawiają się stoją
cy w kol.e jce ludzie.
(MAG)

Sezon wczasowy dawno miZ urlopu powróciła też część za~i ZM
nqł już półmetek.

"Łucznik" .

Oszustwo ubezpieczeniowe stały
ostatnio chlebem powszednim.
,
PZU zwłaszcza posiadacze
samochodów, którzy chcą pozbyć
się swoich gruchotów I za ubezpieczenie chcą kupić nowe auto.
Kradną je samI. zgłaszają kradzież,
o policja znajduje spalone wrakl.
Możno jednak oszukoć I w Inny sposób .. .
Pewien rolnik z podradomskiej
wsi zgłosiłsię na policję , bo ukradziono mu traktor. Policjo podjęła odpowiednie operacje i traktor się zna-

notatkę
zamieszczoną

W odpowiedzi na

w . Echu · 9-11.v1l1.91 r. pt.
• Pół tony zepsutego mięsa"
dyrektor PU-H "Puklasz" wyjaśnia, że wyroby, o których
mowa nie zostały wywiezione
przez prac. z tego przedsię
biorstwa . • Jesteśmy j~nym
z przedsiębi(jtstw rozprowadzajqcych na rynek kielecki
wyroby pochodzenia z firmy
»Drobex-Heintz« w Szczecinie
- pisze dyrektor. Stwierdzamy
z całą odpowiedzialnością,
że wszystkie wyroby dostar-
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Elżbieta

lazł. Leżał w rowie. Wcale niedaleko
gospodarstwa rolnika. Szkopuł
w tym. iż 1raktor by! już bezużytecz
ny. Brakowało częśc I. Wszystklch.
Oczywiści e PZU wypłacił odszkodowanie dużej wysokości I było po
sprawie. No. prawie. W toku bowiem dalszych działań policji okazało słę . 1ż rolnik znalazł traktor wcześ
niej. wymontował częśc i I dopiero
wtedy zg łosił fakt kradzieży.

Ot. spryclulal Ale się przeli czył.
(sg)

wsprawie zepsutego mięsa...

prasową

Państwo

i Marian Z. swój dwutygodniowy urlop spędzili w Pogorzelicy.
Miejscowość ta leży w woj.
szczecińskim, blisko znanych
kurortów jak Niechorze czy Rewal. Ośrodek należqcy do
szczecińskiej stoczni "Gryf"
usytuowany jest wśród dużych
lasów sosnowych.
- Mieszka liśmy - mówią byli
WCZ9sowicze - w trzykondygnacyjnym budynkU sanatoryjno-wczasowym, czyr:mym cały rok.
W ośrodku czynny jest kort do tenisa, dwa korty do gry w badmintona oraz boisko do gry w siatkówkę . W budynkU pokoje dwu-i trzyosobowe z umywalką i peł
nym wyposażeniem . WC i natryski
znajdowały się na korytarzach.
Na każdym piętrze - pomieszczenie do oglądania telewiZji w kolorze. W czasie niepogody można
było oglądać projekcje filmów
i bajek z kaset wideo. Stołówka
na miejscu serwowała wyżywie
nie smaczne i urozmaicone. Na
deser nierzadko podawano nawet banany, brzoskwinie i pomarańcze . Do morza, o wyjąfkowo
czystej i ciepłej wodzie, mieliśmy
tylko 100 metrów. Każdy z wczasowiczów miał do dyspozycji leżak plażowy, koc i parawanik.
Sympatyczna pani instruktor ko.
bardzo dobrze wywiązywało się
ze swoich obowiązków , organizując dla wczasowiczów wieczorki
taneczne, ognisko z pieczeniem
kiełbasek przy udziale zespou
muzycznego. Skorzystaliśmy też
z organizowanych wycięczek do
Kołobrzegu i pieszych przejŚĆ plażą do Niechorza w celu zwiedze-

Sprytny rolnik
się
Oszukują

w nleduglm czasie elementy
te spłyną na budowę .

już

Jednocześnie trwa rozbudowa
centrali na Zamłyniu. która wzbogaci się o dalsze 3 tys. numerów,
osiągając w rezultacie pojemnoŚĆ 8 tys. numerów.
Dobiegają końca przygotowania Dyrekcji Generalnej Polskiej
Poczty w sprawie budowy w Radomiu ACMM (Automatycznej
Centrali Międzymiastowej) . Inwestycja ta będzie realizowana przy
wydatnYI)1 wsparciu finansowYm
Banku Swiatowego. Również
dzięki pomocy finansowej tego
banku realizowana będzie centrala dla biznesu (5 tys. numerów).

Na urlopie w Pogorzelicy

Śladem publikacji

~-

ra

czone za naszym pośrednic
twem na rynek odpowiadają
normom i są wyrobami wysokiej jakości. W okresie rocznej
wspólpracy nie byb przypadku reklamacji jakościowej od
konsumentów. W imieniu firmy jak I producenta .Drobex-Helntz" w Szczecinie zapewniamy, że niedopuszczalnym
Jest
dostarczenie
wyrobó.N złej jakości. W zakończeniu pragniemy zwrócić uwagę, że »wywoływanie

do tablicy" z imien.ia firmy
uważamy za wielce szkodliwe
dla pośrednika, jak i prOducenta . Biorqc powyższe pod
uwagę , prosimy o umieszczenie wyjaśnieni a na łamach
waszego dziennika za co
z góry dzi ękujemy " .

nia latami morskiej. Odbył się też
turniej sportowy pomiędzy ośrod
kami o sk rzynkę piwa. a oprócz
tego bal dla dziecI. w tym wybory
• Miss Milusińskich " .•
Z urlopu mamy jak najlepsze
wrażenia . Ośrodek jest zadbany.
Wszędzie idealna czystość zarówno wewnątrz budynku jak i wokół
terenu. Wczasowicze, którzy przybyli na wczasy swoimi samcx;hodami nie musieli się o nie martwić ,
bowiem brama ośrodka była na
noc zamykana, a całego dobyt- .
ku strzegły spuszczone z łańcu
cha brytany. Jedną sprawę warto Jeszcze podkreślić , a mianowicie to, Iż w ośrodku bez
dodatkowych opłat można było
korzystać z zabiegów sanatoryjnych jak inhalacji. masażu czy
gabinetów odnowy biologicznej.
Podobną

op i ni ę

przekazał

nam-p. Ratał K.. który też przebywał na urlopie w Pogorzelicy. Sło
wem - brawo kierownictwo I personel ośrodka.

Dyrekcja wojewódzko ~"t'lI, f't;:zcJI.
ganizuje przetarg na WY'oVIlIJ" IDI'IJGiIII1I
prac ziemnych na !trlr",h;'nl'll',r'.
l afoniczną . Do r.>".rt",,.,in przjI. Vc~:I\
dża

francuskiego,
wspópracę z •
ską w celu produkcji
cen1ral typu &-10. Będq tez
wadzone rozmowy no tema!
dowy automatycznej
nicznej centrali miejskiej
wy dotyczyć będą dostaw
central. jak też sposobu ich fra
sowania.

(J. RYB.)

Che

- przeł

Spółdzielnia Pracy "Rembud" istnieje od 1945 r. Na 160
osób zatrudnionyct) wadmlnistracji pracuje 17. Sredni zarobek wynosi 1 mln 60 tys. Zatrudnia pracowników w 43 zakła
dach usługowych . Są to
zakłady o branży ogólnobudowlanej. Pracownicy ośmiu
zakładów są na urlopach bezpłatnych. W ubiegłym roku trzy
zakłady wygrały przetarg na
budowę hali traków w Zagnań
sku. Aktualnie jest to najważ
niejsza i największa budowa
spółdzieln i. O sytuację finansową i perspektywy zapytałem
prezesa - Mariana Gonciarza

Skqd się biorą koszty
w spółdzielni?
- W tym roku koszty znacznie
wzrosły. Mam tu na myśli podatek od nieruchomości, który
wzrósł o 100 proc., trzykrotnie
amortyzacja , ceny i narastają
ca od początku roku inflaCja.
Natomiast , niewiele wzrosły
stawki za wykonywane roboty,
gdyż są one ustalane w drodze
przetargu. Musimy być konkurencyjni ...

Ale konkurencyjnoŚĆ
nie tylko niskie sławki...
- Oczywiście! Bardzod~
pracują trzy nasze _~',I.· ntnlS'l.
W Zagnańsku. I
zuje, że ,.,,,,,lif'riQ,mV
wy I budowę
zgodnie z planem w
roku.
- To chyba nie
na sytuację finansową?
- Sytuacja finansoWo
trudna. Jesteśmy no
zalegamy z ,.J\J'n;'nrrldZE)(lO"fiSt,rIIII!I
chociaż płace nasze
od średniej krajowej.
ta wynika ze __ ~""nil1l1l.,,,,,,
kosztów, jak równ ież z tego
całe budownictwo
tępuje w całym kroju
Ponadto nie rozwiQzany
problem spółdzielczoŚCI ~
dobno jest ok. 20 pro)8'"
przeksztaceń .

- Macie ogromną bOlę
gazynowq ...
- Rzeczywiście jest
ża . Ale majątek
.
niepodzielny. Aktualnie
my go jedynie dać w
wę .. ·
".-.I
- Jest to jedno ze zrOU'"
ch,odu. Mpgł>y pan
inne?
Spółdzielni a
głównie front robót d~
dów. Staramy się bY~e
rencyjni i wygrywamY .,.na· kolejne prace r~,
Spółdzielnia, gdy wch
budowę, stara się
ko na czysto ...
- Czy wszystkie
łualnie mojq
- Nie. PracownicY
kładów są na
płatnych , gdyż zakpdY.
lazły sobie pracy. My
my za przestroje.
to wygląda w ~ :ocl(]L.''''',
mowych, kiedy jest
remontowych na
Zakład , aby mógł ,~
musi więcej pracowoc ó1 f
- Jakie więc czeka,..
dzielnię perspekfYWY7A
- Trudno mówl~ o Pkra-.
wach, gdy sytuaCJo wsI
trudna i niejasno je nQ!'
przyszłoŚĆ , bo nie ma Cj'
prawa spółdzielcze90
ć
my po prostu przetrWO ~

Rozn....

ANDRZEJ plS
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celnicy uda o do ść nie nielegalneprzez pol-
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Złote kolczy
łupem nap.ad

rzeclawcy

molot-#. ~

skowych "mig ". p rodu kc ji
radzieck ie j.
No pomysł. by sprzedawać
za granicą wycofane z armii
polskiej .migi" wpadb 44-łet
nla sprzątaczko z Bielefeld

bunkrze
dla Stalina
stany zgodnie z przeznaczeniem i dopiero teraz, po 50 latach, został udostępniony dla
zwiedzających.

(RFN). która wyemigrowab
z Polski. W czasie jednej z wizyt w naszym kraju poznab
dowódcę jednej z polskich
jednostek sił powietrznych.
który miał . no stanie" siedem
wycofanych już .migów".
Oficer zaproponował. by paszuka b ona w RFN nabywcy.
obiecując za pośrednictwo
sowity procent. Plan przewidywał. że dwie maszyny zostałyby sprzedane w charakterze eksponatów do USA.
w cenie 9.5 tys. dol. każda.ln
ne miały być • rozprowadzone" w RFN .
Przedsiębiorczo kobieto po
powrocie do Niemiec zamleścib w kilku miejscoW'jlth
gazetach stosowne ogbszenia. Wkrótce wysil<I zastały
uWlenczone sukcesem
w maju br. znalazł się nabywca jednego samolotu. Nie
tracąc czasu organizatorko
przedsięwzięcia przybyła do
PolskI. gdzie zdemontowc;mo
.mlga" i dostarczono no granicę z NiemcamI. za cenę
wybżonych przez nią z wbsnej kieszeni 2 tys. marek.
Niemieccy celnicy najwyraźniej jednak nie docenili talentów energicznej sprzą
taczki. Zażądali zezwolenia.
którego nie byb. .Biznesmenka". oskarżona o nielegalny
handel bronią . oczekuje no
proces.

Japońcący pracuiq

nad nowymi silnikami
Ponad 20 kilometrów przebiegu no litrze benzyny - taki
minimalny cei stawiają sobie
obecnie japońskie firmy samochodowe. które od początku bieżącego roku zdecydowanie zintenSyfikowały
prace nad nOwyrtli bardzo
ekonomicznymi silnikami.
.Honda" poinformowab.
że zbudowab silnik zapewniaJący wzrost o 10 proc.
efektywności wykorzystania

paliwa. Samochód osabowy.
pocm

wyposażony w toki silnik o
jemności cylindrów 1.500

sześc .• na litrze benzyny p
0nuje trasę 20.5 km w mieście .
Już Jesienią firma rozpocznie
sprzedaż tego silnika równocześnie w Japonii. USA I Euro-

pie zachodniej.
Zbliżony do kół gospodarczych dziennik . Nlchon Keizol" pisze. że podobną konstrukcję ma firma ,tMitsubishi".
Bliskie ukończenia są nowości
silnikowe koncernów • Toyota" i • Nissan" . OczekUje się .
że osiągnięciom w tej dziedzinie poświęcony będzie tradycyjny • Tokyo motor- show".
który jesienią br. czynny bę
dzie w japońskiej stolicy.
Gorączkowy

InoKi Wla~~5~nie
muzurnańska. obaWiając się demoralizacji zażą
dało skutecznej ochrony ze

wazme

strony MSW.
Tadżyccy handlowcy za
rozpowszechnianie pornag ra fii i przemocy będą karani
wysokimi grzywnami. O tym.
co naieży uznać za pornografię będzie decydować specjalno komiSja zbżona z pisarzy. ludzi sztuki. filmowców.
przedstawicieli duchowień
stwa i pracowników służb celnych.

w

dziedzinie

wyścig
zwiększenia

efektywnOŚCi silników rozpoczął się po tym . gdy w stycz-

niu 1991 roku do Kongresu
USA wniesiono projekt ustawy. żądający znacznego
zmniejszenia emiSji do atmoSfery trującego dwutlenku
węgla. jednego z gbwnych
sprawców .efektu cieplarnlanego" no ZiemI.
W tym celu przewiduje się
wydatne zwiększenie współ
czynnika sprawności silników
samochodowych przez pełniejsze spalanie benzyny.
Jeśli przyjąć rok 1988 za 100
proc. to w roku 1996 wskaźnik
ten - według projektu ustawy
- powinien zwiększyć się o 20
proc., zoś do roku 200 l - 040
proc.

na bank
ZłodzJeje usiłowali sforsować

Aukcjo obrazów Kasi I i Bartka Siarów.
Fot. W. Słomka

c
EuropejSkie Centrum Badań
Kosmicznych I TechnologII
(ESTEC) wystqplb z propozycjq
wączenla się Polski do realizowanych projektów technologicznych Europejskiej Agencji
Kosmicznej (ESA). PElIska jest zaInteresowana śclsą wspópracq a w przyszbścl stowarzyszeniem z tq organizacjq.
Propozycja ESTEC wyprzedza
formalne rozpoczęcie negocjacji o naszych zwiqzkach
z ESA. Istnieje możliwość współ
pracy naszego kraju przy budowie serii małych satelitów badawczych . artep ". Będq to
małe satelity wynoszone dodatkowo przy różnych lotach
rakiet .ariane·. Satelita o szerokim programie badań od fizyki
atmosfery po meteorologię
I ochronę środowisko ważyłby
około 200 kg. Takie sotellty w za-

•

leżnoścl od potrzeb mogłyby
funkcjonować od 3 do 12 miesięcy .

Dotychczasowe doświad
czenia zdobyte w wyniku
udzlaiu polskich zespolów
w eksperymentach satelitarnych oraz Istnlejqcy potencjał
naukowy i techniczny umożll
wlajq realizację w Polsce części

niektórych podsystemów. np.
zasilania pokładowego. pokbdowych komputerów przetworzanla danych. system6w kootroll . a także elementów róż
nych mechanizmów. Taka
wspópraca byłaby dla PolskI
bardzo korzystna - gownle ze
względu na możliwość integrocjl z europejskim przemysłem
wysoklej technologiI.

Samochody firmy l/Rover"
na syberyiskich arogach
Znany brytyjski koncern samochodowy .Rover" zawarł
ze Związkiem Radzieckim
kontrakt oplewajqcy no sumę

Taksówkarz i c inkciarz w roli policjantów

Zamalowywanie "cudzych" kandydatów
Kampania wyborczo w ŁadzJ zaczęła się rzec można tradycyJnie.
Czyli negatywnie ad niszczenia plakatów .konkurencjl" No ulicy

•-

*

85 mln dal .. w romach którego sprzeda on ZSRR 4800 samochodów
terenowych
. (modele .montego· i .maestro"),
PoJazdy. jak podab Agencjo Importowo-Eksportowa
Orblkom. będq dostosowane
do syberyjskich warunków klimatycznych i terenowych
Ich zawieszenie I systemy
ochrony silnika zostanq w tym
celu specjalnie zmienione .
Niektóre z samochodów bę
dq służyć milicji.
Produkcja .roverów" plZeznaczonych dla ZwlQzl<u Radzieckiego rozpocznie 'Się
w grudniu br. I zostanie zakoń
czona we wrześniu 1992 r. Miesięcznie fabryko w Cowley (no
zachód od Londynu) będzie
produkować ok. 600 pojazdów.

Piotrkowskiej afisze z wizerunkami kandydatów UnII Demokratycznej zostały dokładnie i starannie zamalowane czarnq farbq. przez
którq ledwie przebijajq down e barwy. Oszczędzono tylko oblicze
Jacka Kuronia.

Zioowe żniwa

wlasach I na polach Warmii I Mazur trwa pehla zJobwych żniw.

Placówki. Herbapolu " kupuJq od zbieraczy 40 gatunków roślin leczniczych. Ceny nie $Q. niestety. atrakcyjne , np. za kilogram suszony·
ch kwiatów lipy dostawca otrzymuje 45 tys. zł. ale za kilogram llpowych liści - tylko 4 tys. Solidni zielarze zarabiajq miesięcznie ok. 2
mln zł. Mimo bezrobocia nie mo wiełu chętnych .

Bezrobotni

pracując wyłudzali zasiłki

Kontrola przeprowadzona we Wrocławiu wśród bezrobatnych
pobierajqcych zasiłek. uJownlła grupę przebiegłych . którzy majqc
zatrudnienie korzystali jednak z 600 tys. zł miesięcznego zasll<u Sq
wśród nich wbśclclełe prywatnyCh firm. a nawet rolnicy gospodarujqcy na obszarze ponad 3 hektarów. Wyłudzone pienlqdze muszq zwrócić.

Nie

będzie pięknej

poliCjantki

Finalistko konkursu . Miss Polonia" Beata Rajczyk powróciła ze
Szczytna bez Indeksu Wyższej Szkoły Policyjnej. Zdawob egzamin
wstępny wraz z 32 maturzystami z Tarnobrzega Spośród nIch przyjęto tylko 4 chłopców. dziewczyny żadnej . Nawet tak ładnej
I zgrabnej jak Beata.

I{
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Ostatni raz Lewy krzqtał się
w swym labaratorium. Tak
długo już był sam; ole oto
zbierał się do realizocji planu.
który miał zapewnić mu
obecność towarzysza. Od
ChWlH, gdy rodzima gwiazda
przemlenlb się w supemowq.
co pociqgnęło za sobQ zagbdę planety. Zył. na kosmicznej stacji laboratorium.
prowadząc

doświadczenia
z teleportacjq na duże odległości.

Lewy wspomniał z westchnieniem. jak wraz ze śmier
ciq kolejnych członków zabgl
stacji słabło siła telekinezy. istoty jego rasy zawsze wyruszały w kosmos co najmniej
parami. gdyż tylko wówczos
koncentracja sił psyChicznych wystarczab na uruchomienie teleportacji.
DzJś
dzJeń .

był szczęśliwy
ladługo przy Lewym
pojaWI się towarzysz. który
wzmocni siły telekinezy. Doś
wiadczenia zakończyły się
sukcesami. Były to w ogóle

jednak

pierwsze udane eksperymenty od chwm. gdy liczna Jeszcze wówczas zabga stacji

wraz z planetq. W bezsilnej rozpaczy trwali więc . a śmierć zabierała Ich. jednego po drugim.
Poddajqc się losowi. zaniechali
Jakichkolwiek prób ratunku.
Lewego zawsze ogarniał
smutek i groza. gdy wracałmyś
lami do tamtych dnI. Z chwilq.
gdy został cakiem sam i gdy ni-

Nic więc dziwnego. że tak
straszliwie pragnqł tego kontaktu.
Promień
teleportacyjny
emitowany przez skonstruowany w niewymownym trudzJe aparat. został naprowadzony na ceł . Lewy usiadł za
pulpitem operatorskim i przebiegł manipulatorami po klawiszach I dźwigniach . Pole
teleportacyjne. iskrzQC rozciqgab się. skurczyb I znów
rozc gnęb Zarysował się na
nim mglisty jeszcze kontur jakiegoś obiektu I Lewy wiedzJał już z pewnoŚClq , że samotność przestaje być jego
udziałem ...

Doktor Fisher lezał wygodnie w lóżku. Czytał wbśnie artykułw miesięczniku popularczyje mpulsy myślowe nie roznonaukowym i uśmiechnqł
brzmiewały juz w jego umyśle,
Lewy podJqł poszukiwania . się . CI dziennikarze I awet
fachowy tekst musza ozdaw nadziei nawiązania kontaktu
biać tymi swoimi kwiatuszkaz innymi istotami. Uda b mu się
mi Jedna ze sformubwoń
pokonać barierę poznonlO I 0drozbawiło go szczególnie:
kryć regułę jednostronnej dłu
.najbardzJej zaska jqce odgodystansowej
tełeportacjl.
krycia kryja się tuż pad naszyA chociaż Lewy nie był w stanie
mi nogami", Doktor Flsher rosam przybliżyć się do odkrytych
istot, mógł sprowadzJć je da sie- . ześmiał Się . odbżył pismo I zaczqł gramolić się z biko. aby
ble.
zażyć lekarstwo. Nagle zniePrzez lata poszukiwał pokrewruchomiał z przerażenia . Trunej mu cywilizacji i oto dziś. po
pio blady gapił się na swój filtylu trudach, udab sięl Przygocowy pantofel. prawy pantotowania były zakończone I przyfel. który powoli znikał. aż
bysza nie mogb spotkać nic zlew końcu rozwiał się bez śla
ga. ZadzJwiające.jak tamta dadu .
leka Istota blisko była Lewemu!

http://sbc.wbp.kielce.pl

Grafika polska

wlndonelii
Przez cały lipiec w galerii
Pabcu Sztuki w Dżakarcie
prezentowano była wystawa
.Mbda grafiko polska" . Wystawę - zorganizowaną przez
ambasadę. we wspópracy
z dyrekcjq Pałocu Sztuki zwiedziło ponad 2 tys. osób.
Kolekcjo . Mbdej grafiki polskiej"
było
wystawiono
w Dzokarcie już po raz drugi.
Po raz pierwszy w 1989 r
w gbwnej sali wystawowej
centrum sztuki. Taman Ismail
Morzuki" .

"Inteipelacie"
zamiast
"Interpelacii"
Waldemar Koslńskl - twórca popularnej audycji telewizyjneJ • InterpelacJe " (wydał
ostatnio książkę pt .• Interpelocje" - jak zostałem telewizyjnym chamem) zapowiedział. że. Interpelacje .zostały
zawieszone do wyborów porlamentornych' . W to miejsce
pojawi się magazyn polityczny .Interpelacje".
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zarejestrowała zagłodę własnej
planety. Wszystkich ogamęła
apatia. Okazolo się . że sq odcięci od świata; rakiety krótkiego dystansu uległy zniszczeniu

I

s •I Z

Po kllkunastomlnutowym pościgu ulicami Gdańska zatrzymany
został sprawca napadu no właściciela kantoru walutowego I kradzieży teczki z pieniędzmi. Udanej akc~ nie dokonała policjo. ole
właściciel Innego kantoru. który był przypadkowym świadkiem napadu. Dopadł pierwszej przejeżdżajqcej taksówki I wrazzjej klerowcq oraz pasażerami rzucił się w szaleńczq pogoń . Już po wszystkim .
trzymanego mocno w garści złodzJeja . zresztq uzbrojonego w gaz.
przekazali policji.

*

sejf Banku SpÓłdzielczego
w Pacanawie. Unleruchom8i
system alarmowy. ale nie zdołali sforsować samego sejfu.
w którym znajdowało się ok.
300 mln zł. Uciekli. zabierajqc
trochę osobistych rzeczy pracownlk6w (w tym zbte kolczyki
jednej z pań pracujqcych
w banku).
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POZJOMO: 1) dobroczyńca . 6)
polski Casonova (anagram slów;
klika + bobo), 7) ciastko z jabkomi. 12) biegnie przez środek pieców, 13) oszust udający lekorzo.
18) hoduje gołębie . 19) zwolenniczka mIStycyzmU
PIONOWO: 1) roślina pokojowo
o szerokich Uścioch. 2) Barble. 3)
wynalazca dynamitu, fundator
międzynarodowych nogród. 4)
opust handlowy. 5) po t....szczu na
tkaninleś 8) ułożenie zębów . 9)

tv więtego. 10) drzewo liScioste. 11) czoszo z uchem.
dzban. 13) obszerna peleryna.
strój rzymskich imperatorów (onagrom słowa smuga). 14) rodzaj
tkaniny. 15) wywierajQ wpływ na
orgony wbdzy państwowej . 16)
oblicze. 17) miano.
Rozwiązania krzyt6wkl pros my
przesyłać pod adresem redakcll
"EO" (Wyącznle na kartach pocztowych) w terminie 7 dni od doły niImię

niejszego numeru. Pomiędzy prawtdłowe odpowiedzi zostan e IOzIotowana nagrodo kslqHcawa. No
karcie pocztowel prostmy umieścić
daplsek: ~Krzytówka nr lS~M .
Rozwiązanie kfZYŻÓwki.OI' 144:
POZiOMO: nodziejo. iubaszko.

utorczko. kreślarz.
PIONOWO: tabu. uzdo. deszcz.
zawodo laurko. bratek. celo. kuro .

,

K
____ą~te-m~ok~a_ _ _ _ _

Znaidź czas i zbierai zioło

Pieniądz pac~

t

W CO i la ile?
Przedsiębiorcy
prowadzący kieleckie kina skarżą
się

na

zamierającą

frek-

wencję. Nie pomagają obniżki cen biletów, ani nawet

amerykanizacja repertuaru, co jest chyba najwyższą
formą bpanla widza. Tam
przecież wiedzą jak się robi
filmy, żeby krew wyglądab
na ekranie jak prawdziwa,
a mordobicie przękonywa
b, że kości pękają.
Polskie kino jest w agonii.
Janusz Majewski, autor kilku
filmów, które nawet bordzo
przeciętny widz zapamiętał
(~C.K. Dezerterzy"), powiedział w telewizji, że już się
wycofał z kinematografii.
Bodaj pomaga rodzinie
projektować dom. Tylko patrzeć, jak zgodnie z tytuem
jednego z pierwszych, raczej nieudanych i zapomnianych pOlskich filmów za wami pójdą inni ...
Co w zamian dla Polaka?
O, bardzo wiele. Znakomitym zajęciem jest handel.
Ryzyko, cenowe przebicia ,
wizja kariery od stoliczka aż
domodelu.:Art. B". Do tego
ostatniego, jak wynika
znajświeższych wiadomoś-

ci, dobrał się prokurator, zaś
wbściciele firmy przezornie
znaleźli się za g'ranlcą, oczywiście z miliardami. To jest
kariera, to jest życie!
Kto ma skromniejsze wymagania i mniej odwagi,
temu wystarczy samo chodzenie na bazar. W kinie, za
mimo wszystko celuloidowe
wydarzenia, trzeba pbclć,
a na bazarze za darmo ma
się przegląd towarowych
nowości, lekcję języków obcych, można odbywać studia nad fizjonomiami, metodami zachęcania klienta
i innym bazarowym obyczajem. Pasjonujące I
Wkrótce bazar I kościół
staną się dwubiegunowym
wyznacznikiem życia Polaków. Po drodze zlikwiduje
się jeszcze biblioteki, chęt
nie zamieniane na hurtownie towarów, teatr I sale
koncertowe, chyba że
zaczną się tam pojawiać
habśliwe szarpidruty i striptiz. Ct')oć i to się już opatrzyb. Staje więc przed nami pytanie W. Młynarskiego :
w co się bawić? Dodajmy:
iza Ile?
M.N.

B,iskupi studiu.ią niebo
przez... lunetę
Codziennie o północy 19 '
biSkupów z USA. Australii i Filipin zgromadzonych w papieskiej rezydencji Castel Gandolto pilnie studiuje niebo
przy pomocy potężnych lunet astronomicznych . Biskupi
uczestniczą w specjalnie dla
nich zorganizowanych trzytygodniowych kursach astronomii i astrofizyki, przygotowanych przez watykańskie
obserwatorium astronomiczne. Nauka odbywa się pod
haslem .Drogi Mleczne i Galileusz·. Jako wykbdowcy wy'stępujQ ojcowie jezuici, którzy
zgodnie ze starą tradycją
sprawują pieczę nad kościel
ną nauką o gwiazdach i planetach.
Jak oświadczył ojciec profesor Gęorge Coyone,
Celem który postawili sobie
watykańscy
organizatorzy
kursu, jest . udowodnienie faktu, iż nie ma sprzeczności
między wiarą a badaniami
naukowymi" . We wspóczes-

nym świecie, coraz bardziej
zdominowanym przez technikę, również biskupi powinni
rozszerzać swe wiadomości
z tego obszaru, Zdaniem ojca
Coyone, biskupi przyswajając
sobie wiedzę astronomiczną,
wzbogacają swoją świado
mość zadań, stojących przed
kościoem także w sferze nau-

ki.
Nawiązując do potępienia
przez władze kościelne słyn
nego wbskiego matematyka
i astronoma Galileo Galilei
(1564-1642) inny z wykbdowców, Mafteo podkreślił, że
Gelileusz przedstawił naukę ,
Kopernika o obrotach ciał
niebieskich nie jako hipotezę,
ale Jako fakt, choć nie mógł
przedstawić na to niezbęd. nych dowodów, Zdaniem ojca Mafteo .przy większej dozie dyplomatycznej i naukowej ostrożności »nie doszbby
do znanych« rozbieżności". •

(MDW)

Wystawa rysunków B. Unkego
W Muzeum Narodowym
w warszawie otwarto wystawę rysunków wybitnego
polskiego malarza I rysownika Bronisława Linkego,
znane~o m.in. ze s,r.nnYCh
obrazow "Autobus I "Morze krwi".
Zaprezentowano blisko 100
prac pochodzących w więk
szości z darów i zapisów testamentowych wdowy po artyś
cie Anny Marii Unke. Wśród
nich kompozycje z cyklu .Miasto" ,
• Kamienie
krzyczą" ,
.Atom" oraz wiele prac, które
artysta tworzył na zamówienie
prasy, m.in. rysunki propagandowe z lat 50.

Na wystawie pokazano rówdotychczas rysunki, stworzone przez
artystę specjalnie dla żony .
nież nie prezentowane

jutro - BERNARDA. SAMUELA
Biuro Ogbszeń, tel. 32-4&40 lub 32-47-73, czynne 7.3016.
KIELCE
TEATRY:
Im. S. Żeromsklęgo- nieczynny- przerwa urlopowa do 2.1X.
Państwowy Teatr LaUd I Aktora .KUBUŚ"
- nieczynne (przerwa urlopowa).

KINA:

ROMANTICA - • BlItnIacy· - USA. I. 15.
g 15.45. 19.45; .Hudson Hawk" - USA. I.
15. g. 13.30. 17 45;
WIDEO - .Modame Olga I Jej uczennice" - hlszp .. 1. 18. g . 13.45. 16.00. 18.00;
MOSKWA- .Ślepafurla"- USA. I. 15.g.
13.30.17.30; .JumpIn Jack" - USA.1. 15. g
1530.19.30;

występują

Nagromadzenie antyków ogromne - trudno o wolne miejsce nawet na ścianie.
Fot. A. Piekarski

Stale wzrasta liczba
oClekuiących pomocy
Masowy wzrost bezrobosarTl0rządowego. Otrzymab
cia, nie waloryzowane emeje 14.221 podopiecznych.
rytury i renty, pbce utrzymuJest to 90 proc. więcej niż za
jące się nd jednakowym pocały ubiegły rok.
ziomie . to są g~wne czynniki
Z pomocy nad chorym
mające wpływ na obniżenie
w domu oraz z usług domostopy życiowej ludności,
wych organizowanych przez
a tym samym zwiększenie
PKPS i PCK skorzystało 5824
liczby osób wymagających
osoby.
(apis)
wsparcia. Rosnąca skala potrzeb obejmuje zarówno rodziny miejskie. robotnicze i in_o
tellgenckie. jak również rodzi-'
ny utrzymujące się z pracy
w gospodarstwie rolnym. Na
finansowanie szeroko zakrojonej pomocy spoecznej Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Kielcach otrzymał
Czynu nierządnego na 436 mld.
letniej Jolancie O. dokonał
W I półoczu br. objęto poZbigniew D. w miejscowości
mocą 33.865 osób, w tym na
Skrzypaczewice w wOjewsi 10.010. Podstawową forwództwie tarnobrzeskim.
mą pomocy świadczonej
4 czerwca br, przyszedł on
w ramach zadań zleconych
do rodzicó!'l nieletniej i z ojjest przyznawanie zasiłków
cem oraz jego znajomym pił
stałych i okresowych. Skorzyalkohol. Następnie. pod postolo z niej 2648 podopieczzorem zabawy. wyprowadził
nych. tj. o 80 osób więcej
dziecko z pokOjU gdzie były
w porównaniu do calago ro- . starsze osoby i udał się z nim
ku ubiegego. Pomocy na
do pokoju na I piętro domu.
zmniejszenie
wydatków
Tam dokonał czynu nierząd
mieszkaniowych od marca
nago .
do czerwca udzielono 9182
osobom.
W niektórych ośrodkach ,
głównie miejskioh , wskutek
iawinowo rosnącego bezrobocia potrzeby zwiększyły si ę
gwałtownie. Sytuacja taka
w
dramatyczny sposób
DZiŚ
ujawnib się w StarachowiPROGRAM I
cach. Wojewódzki Zespół
16.55 Aktualności telegazetY
Pomocy Spoecznej zwracał
17.00 Studio Lato _
się do Ministerstwa Pracy
\ 17.15 Teleexpress
i Polityki Socjalnej -o uzyska17.30 Studio Lato
nie w Ministerstwie Finansów
18.00 "Murphy Brown" - ser.
zgody I}a uruchomienie 1
USA
mld zł z rezerwy budżetowej
18.25 Studio Lato
dlq potrzeb.
18.55 .. Fotografia - wybór"Swiadczenia celowe realispotkanie papieża z ko-'
zowane były w formie zasił<u
legami z gimnazjum
pieniężnego i w naturze. Poi z rocznika święceń
moc w naturze stosowana
kapłańSkiCh
jest w postaci bezpbtnego
19.15 Dobranoc: "Nowe przydożywiania. zakupu opału ,
gody Bolka I Lolka"
pościeli, odzieży oraz rąmon
19.30
Wiadomości
tów mieszkań . Zadania te fi20.05 Teatr TV - spektakl na
nansowane były z budżetu
bis: Antoni Gwojdzińs~i
"Freuda teoria snów".
Reż. Anna Minkiewicz,
wyk. Maria Pakulnis
i KrzysztOf Wakullński
21.15 "Dziennikarze ujawnia-

Na tegoroczny 48 Mię
dzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji, który
odbędzie się w dniach 314 września, zakwalifikowanych zostało 21 filmów,

GALERIE
GALERIA FOTOGRAFII ZPAF. ul. Warszawska 6N6- wystawa barwna Kazimierza Pudzlanowsklego pn. • Krajobrazy" .
GALERIA SWA - .Plwnlce". ul. Leśno 7
- wystawy: rzeft>y Stanisława Cuklera
I mano1ypll Marka Wawro. GołeI1o czynno
w godz. 11-15. w ponledzlald - nIeczyn-

na.

•

DOM śRoOOWlSK lWÓRCZYCH pałac
T. Zielińskiego - wystawa; Wsp6lczesne
malarstwo polskie ze zbiorów SWA - czynna w godZ. lG-2O.

MUZEA
NARODOWE - Pałac. pl. Zorri<owy 1 • Wnętrza pabcowe XVlf-XVlII w ." •• Galerio malarstwa polskiego" .• Sanktuarlum
marszol<a Józefa Piłsudskiego" .• Srofl europejska I wschodnia ze 2l:>Iar6w Muzeum
. Narodowego w Kielcach" czynne
w godz. 9-16. w ponledzlald I wtorkl- nieczynne.
OddzIał- pl. Portyzant6w3/5- wystawy: steb - .Przyrodo Klełecczyzny·.
sowa - • Galeria wsp6k::zesnego malarstwa polskiego' .•Grafika p6h0cnobawOlska" z Muzeum Historycznego Miasta
Norymbergi •• Pradzieje regionu ŚWIęto
krzyskiego. Epoka ~a· . Muzeum czynne we wtorki w godz. 9-17. w pozostałe
dnl- w godz. 9-16. w ponłedzlald I Ś'ody
- nieczynne.

=_

roślin

nasłonecznionych

wzgórz.
W województwie kieleckim skupem ziół zajmują się
Krakowskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" oddział
w Kielcach. (Siedziba zostala przeniesiona z ul. Wojska
Polskiego na ul. Skrajną).
Uruchomionych jest osiem
'Stałych
punktów skupu:
w Kielcach. Ostrowcu Sw ..
Skarżysku-Kam " Włoszczo
wie. Ponad 100 osób współ

pracuje i dostarcza stale
ziola. Miejsca, gdzie najczęściej występują poszukiwane rośliny objęte są raczej tajemnicą wśród zbie-

Dziecko ofiarą zboczeńca

w tym 4 francuskie i 3 włos
kie. Wśród filmów zagranicznych znajduje się polski film _Jeszcze tylko ten
las" w reżyserii Jana Łom
nickiego.

chać

ECHO - nieczynne.

wśród

przydomowych, ruderalnych, chwastów pól uprawnych i ogrodów, łqk,
torfowisk, lasów, przydroży,

21 ~Imow na festiwalu wWenecii

Warto wiedzieć z
Imieniny obchodzą :
dziś - BOLESłAW, JULIUSZ

Roślinność Polski liczy
ponad 3000 gatunków,
z tego około 300 to rośliny
o działaniu leczniczym.
W oficJalnym obrocie towarowym znajdują się surowce zbierane z ponad
100 roślin dziko rosną
cych.
Rośliny lecznicze

OddzIał- MUZEUM LAT SZKOLNYCH S.
ŻEROMSKIEGO. ul. Jana Pawb 11- czynne
w godz. 9-15. w Ś'ody - w godz. 12-18.
w plqlkll soboty- nieczynne.
OddzIał - MUZEUM HENRYKA SIENKIEWICZA w ObIęgor14u - czynne w godz.
lG-16. w ponledzlold I wtorki - nieczynne.
WSI KIELECKIEJ - Park etnograficzny
w Tokarni - Wnętrza XIX-w. chaLJp. zagroda z Radkowlc. dw6r oraz wystawa
• W dawnym miasteczku" czynne
w godz. 1G-17. w ponledzlald - nleczyn-

ne'ZASAWKARSlWA w Kielcach. ul. Koś
c iuszki 11 - .Zabawkl ŚWIata' - czynne
lG-17.
APTEKI - sta~ dyżur nocny pehlq nr
29!HJ1 . ul. Buczka 36/38. nr 290-08, ul.
Slenklewl= 15.
USŁUGI POGRZEBOWE: Dyżur cabdabowy. tel. 31-70-47.
TELEFONY: Pogotowie Ratunkowe 999. Pogotowie Policyjne - 997 . Strat
Pożarna - 998. Pomac Drogowa - 981.
Pogotowie Energetyczne Kielce miasto - 991 . Kielce - teren - 956 . Pogotowie Gazowe - 31-20-201992 . Pogotowie wod,-kan .. co .. elektryczne .
RPGM czynne w godz. 15 - 22. tel. 3116-47 1430-94 . Pocztowa Informacja
o uskJgach 911 . Informacja PKP - 930.
Informacja PKS 66-{J2-79. Hotel .Centralny' 66-25-11.

ją"

.

23.10 "Murphy Brown" - ser.
USA (wersja oryg.)
23.35 BBC - Wotld Service
PROGRAM"
16.015 Powitanie
17.00 "Czas akademicki" kat. mag. młodz.
17.30 "Cudowne lata" (38) "Domek na drzewie" ser. USA
18.00 Program lokalny
18.30 Przegląd kronik filmowych
19.00 "Ojczyzna polszczyzna"
19.15 ..Za kierownicą"
19.25 Zapraszamy do .. Dwójki"
19.30 "Marimba ponles" - japoński zespół dziecięcy

20.00
20.30

(1)

21.35 Standardy jazzowe gra
Brad Terry z zespołem
"Quintessence"
22.05 "Dziennikarze ujawniają"

Badania lekarskie nieletniej
oraz jej przesuchanie z udziałem psychologa potwierdziły
zasadność stawianYCh Zbigniewowi D. zarzutów.
Jego czyn został ujawniony bezpośrednio po dokonaniu, gdyż 4-letnia Jolanta opowiedziala rodzicom
przebieg zdarzeń . Prokurator Rejonowy w Sandomierzu wobec Zbigniewa D.
zastosował
tymczasowy
areszt.
(czew)

(II)

22.25 Wiadomości wieczorne
22.45 "Strzelałem w obronie
własnej"

21.00
21.30
21.45
21.55
23.00
23.15

- trag. konc. Akademii
Muzycznej w Warszawie
"Warto mówić" - (Nietolerancja wobec AIDS
i strach przed chorobą)
"Powroty": "Gęsi i ludzie"
- film dok.
"Poroże konika poIskle- .
go"-filmdok. W.Karwata
Panorama dnia
Sport
"W Solidarności" (el. 1)film dok. BBC
Rozmowy o cierpieniu
CNN

rających . RePort
ło s~ę . <=!owiedZieć
częscleJ zbiera
w Zagnańsku
nieckiej, Bałt~Wie
Małogoszczu,

oraz w rejonie Sk
O ~m, .że jeslIc
ne zaJęcie , Ś .
skupu suszu za l '
- perzu - 3200
- .7000. tataraku"
rzenia - łopiol1\J
mniszko - 7500
~arskiego - 20.'00:
zyny - 3500. m '
mniszka - 4(0)
włoskiego - 600)'
- 4000, pokfZYwt.
kwiatów:
bkJw;
120.000, bzu cz
8500, jasnoty
50.000, krwown~Q
py 30.000,
5000, rumianku
- 12.000; owocowo
su - 10.900. bzu
9000, gbgu- 7rJ'J..
- 13.000; ziela:
5000, jem ioły.
krwawnika - 3a:!
rzanki - 3000,
2000, rzepakupu polnego - 30t
Przy zbieraniu

pamiętać, by
chnięte z rosy i
Należy zbieroć
. wykształcone o
wyglądzie i
wie, na poczqłt<u
występowania .

zbierać przy dr
zakurzonych, st
deptanych, Pfl
poplamionych,
nych lub opylon
kami chemiczn)'ll
ne należy rozc'
jedynczą

w pomieszcze
tych, cie płych,
nych i przewie
jak najszybciej
suszone.

JUTRO ..

PROGRAJI

8.00 ..Dzień drM

9.00 Wiadomości
9.10 Teleferieze
9.35 Kino Telefei
misialMpi!l'
9.55 Transmisjo ,
z kości~
w Budope
rowanej
Świętego

12.25 "Melduje
2 - czechcl
satyryczna
13.55 AktualnośCI
17.00 Studio Lato
17.15 Teleexpress
17.30 Studio Lato
Program
na UKF 71,ll

• Warto wiedzieć zoba
CENlRIJM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
• rr' - tel. 48b-66 czynne do 16. w soboty
do 14.
INFORMACJA O USŁUGACH .OMNIA" •
KIelce - tel. 43'H>2 w godz. 9-17.
NOCNE POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - czynne w ka!dQ sobotę I niedzlelę od 18 do 7. przy ul. Buc2ka 46. Spół
dzielnia Lekarska - teł. 66-JO-19.
POMOC lB<ARSKĄ da dzieci ch<xych
rnoina uzyskać w dziale pomocy dera!nejprzyul. LangJewlcza(Szpltal DzIecięcy)
- codziennie w godz. 14-7. w niedziele
I święta paez'caq dobę (pomoc odpbtna).
WIZ'fTY OOMOWE LEKARZY - teł. 31-

56--50.

TELEFON ZAUFANIA (dla ludzi z problemem alkoholowym) - od ponledz!aku do
plqIku w godz. 16-20. tel. 469-78.
POSTOJE TAKSÓWEK: osobowe - pl .
Dworcowy tel. 534-34. ul. Plekoszowska
teł 515-1 1. ul Toporowsklego tel. 31-2919. ul. Konopnickiej 31--o<H>7. ul. JeSIonowa tel 31-79-19; bogazowe - ul. ArmII
Czerwonej tel. 31-Q9-18.

RADOM

Biuro Ogl:lszeń. tel . 279-95. czynne od
9do 17.

KINA
BAtTYK- .Mls1rzowsklrzut"T USA. I. 15.
g. 19.30; • Kacze

http://sbc.wbp.kielce.pl

opowieści' (MI.

DIsney)_

USA. bo.. g . 15.30; .Wybranlec śmlerd"
USA. I. 15. g . 13.30. 17.30;
RESURSA - .Indlana Jones I osta1nla
krucjata' - USA. I. 12. g . 15.00; .Noc tywychtrup6w'- USA. I. 15.g.2O.oo•• Dzlka
orchldea"- USA. I. 18.g. 17.30;
HEL - .Zab6jcm Srofl 2" - USA. I. 15. g .
13.30. 15.30; .UnIa i:ycIa' - USA. I. 18. g .
17.30. 19.30;

MUZEA

MUZEUM ~WE - ul. Piłsudskiego
12 - . Bogurodzlca".
MUZEUM SZTUKI WSPóŁCZESNEJ - ul.
Rynek 4/ 5; .PoIska sztuka współczesna
w 2l:>Iarach Muzeum Okręgowego w Radomiu". Barbara Grawdzik-Brzozowska"~nkl". Jan UhrynOWicz - _Halucynacje - grafika I rysunek.
APTEKI: sta~ dynJr nocny pehlq rv 67OlO. pI. Zwydęstwa 7.61-OO1 .ul. Traugutta
40.
Informacja słu1by zdrowia - czynna
w godz. 6-20, tel. 261-21 . Informacja o usI.Jgoch - tel. 365-35TElEFONY: straż Pożarna 998. Komenda PP 251-36. Pogotowie Policyjne 997.
Pomoc Drogowa 996. Pogotowie Ratunkowe 999. PogotOWie Energetyczne - Radom 991.

JĘDRZEJÓW

OOM KULTURY - • Kobieta w czerwieni"

- USA. I. 15.g, 17.00; .Porkjestm6J" - USA.
I. 15. g . 19.00;

SKARŻYSK .Ifl
Kh,.,
WOLNOŚĆ - .:dI'

17.00. 19.00; vżU~l
APTEKA D 53-1s:.'
Apteczna 7. tel ()'Il
MUZEUM Im·

we •

w Skorżysku-ll9~ll

~~~
51--37--{)5.

nAC

STAIV'K1~

JASPOL- ~

APTEKA DvżU
StasziCO 64-79 ......A
POSTóJ TAK

Hr
KI .,.

SUC

KUŹNICA- n~

05TI(\I
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Turcja - w siedem dni cena 1.400.000 zł

IMA

ISTAMBUŁ

KIELCE -

proponuje

U nąs. najtaniej!

SONY

i

ARt. PRZEMYSŁOWYCH

HURT
21
21
25
25

poleca:

txt
txt

. AMIGA 500"
C 64 II
C 64 VGS
Sprzedaż

od ul. Wrzosowej) tel. 460-71, wew. 263
W\UO."."'"'' w godz. 8 - 17. W soboty od 9 - 13.

ATRAKCYJNE CENY.

MEBLE

oferuje

eksporlówe

SKLEP

od 12.00 do 18.00.

SPRZEDAM
Sprzedam ciągnik wbsnej
konstrukcji po remoncie. Wiadomość. Kanice Stare. Śliwiń
sld J.
2805--g
Sprzedam .renault" 11
(1988). Kielce. 415-20.
2803=g
Pilnie sprzedam • 126p' ;
8.5-łetnlego - 8.5 mln. Kielce. 31-53~ .
2795--g
Sprzedam kurnik. wydzierżawię . Kielce. 22-824. 2794--g
Sprzedam dzjał<i budowiane. Mast)w I Parcele 220. Karyś Weroniko.
2778--g
Sprzedam .dacię" 1310
1982. Starachowice 67 - 78.
134/St

najwyższejjakości.

POLECAMY
deofilmowanie
rafowanie zdjęcia studyjne.

85/5

OGUMIENIE

Reklama i Promocja

ZAPRASZAMY

Obróbka prac amatorskich

......

po atrakcyjnych cenach

SKLEP KIELCE,

fIlmy zachodnie
tnym wywoływaniem!

27

Atrakcyjne

ul Prosta 50, tel. 427-23

ajtańsze

"

...

no rogu ulic
Orkana i Warszawsldej.
2414

HURTOWNIA "SMATZ" ~
---------------poleca po cenach konkurencyjnych

Tanio, układanie boazerii,
pawlaczy. Zagórze 42,26-040
Łączna k. Kielc. Galero Jon.

PAPIEROSY

2798--g

produkcji krajowej i zagranicznej
(marże do 18 proc.).

Naprawo pralek. Kielce,
17-135.
2799--g

Kielce, ul. Jeleniowska 142 tel. 311-505

Zabezpieczenie boazerii
przed pożarem. Kielce. 3135-32.

26

2792--g

------------------------------~~

Wideofilmowanie . Kielce .
55-237.

"PROlVlEX" - AUDIo-vmEO

2691--g

Kielce.

Kielce, ul. Sienkiewicza 36, tel. 458-22

2574--g

ZJtf!Pl(%Z5'l VO sm.JE(jo S1(L'Ef1Xl1/!!
przęt

Naprawo - przestraJanie.
Telewizory kolorowe. czarnobios. Odbiorniki radiowe .
Kielce. 11-16-47.

ętego

~Iduje

czechIJ

;

uolnoścl
:lio Lato
ł8xpreS!

:lio Lato

grom I
UKF 71,1.

Zaginął

Handlu i Marketingu "Acumen"
uruchomiły

(tyczno

KŁAD

HANDLOWY

w Kielcach przy ul. Batalionów Chłopskich 1 72
telefony: 66-12-01, 66-10-94, 66-11-41.

I

KIELISZKI

_

pudel miniaturowy
srebrny no Bocianku. Kielce.
22-817.

2656-il

traki. Zwoleń. tel 20-

__

I · DZBANKI ,I PATERY ,
I ŚWIECZNIKI , I TALERZYKI itp. ,
Prowadzimy
Hutę Szkła

KOMPLETY ze SZKłA
i zdobionego

gładkiego

sprzedaż

w cenach stosowanych przez

w Krośnie .

ZIlI'I't1S:IlIl" y odbiorców IlIIrtvlI'!fcII i dcla/ic:lI!fcll.

kaset z

licencją

na wypożyczanie

- .Rocky", . Videx" ••Vim", .ITI", .WI· i Inne

Nowości

'-

wideo.

Atrakcyjne ceny. /
~".

~

2682--g

Studentko poszukuje stancJi. Kielce, Barwinek 11/49.

Produkuję packi

SZKLANKI do HERBATY
najtańsze w kraju

'

DYSTRYBUfORZY

2802""9

sklep wielobranżowy
zaprasza dostawców atrakcyjnych towarów. SkarżyskO
Kam .• ul. Norwida 7.

20.
-=~~
~~~8~1=/R
Tajlandio - hurt. Zgórsko
31/A. Kielce, 66-76-76, magazyn RSW . Ruch" .

SALATERKI

Sprzedaż

Duży

Kupię

oferujemy:
LITERATKI

U NAS NAJTANSZY!!!
OKAZJA! Telefony bezprzewodowe już od 780.000 zł

SA "Krosno"

wspólnie
Agencją

firm:

SONY, AKAI, SANYO,
TOSHIBA, SHARP

RÓŻNE
'onej

261-~

-

USŁUGI

Usługi elektryczne.
66-24~5 .

WIFON"

Kielce, ul. Jana Pawła II nr 8 tel. /fax 469-66

w Kielcach

2561=9

Krośnieńska.JIuta Szkła

30.

Radio i Telewizj a

427-19. 32-31-ó7 (c:oQ dobę).
2658~

poleca

oto-Sar.

Urzędnicza

521-08 po 15, 519-29 od 8- 15, czynne 8- 17, w soboty od 8- 13.

produkcji krajowej

teł.

w Kielcach, ul. Hauke-Bosaka l,

RSM "Armatury": Kielce , ul.
tel.

detaliczna

Hurt - Kielce

nowo uruchomionej hurtowni

Punkt sprzedaży

- 4.799.000
- 1.490.000
- 1.440.000

Kielce. lA. Sieridewic:zo 48/fil (NOl)

zapałki.

OKNA, DRZWI, OSCIEZNICE, WYKłADZINY, PI. YTKI PCV
oraz inne MATERIAł. Y BUDOWLANE.

DETAL

6.800.CXXJ 7.150.000
7.600.CXXJ 7890.000
9.300.CXXJ 9690.000
10.1 00.000 10.490.000

ponadto komputery

papierosy krajowe i importowane
papier toaletowy

zachodnich

1/

DAREX sp. c

URTOWNIA PAPIEROSÓW

materiałach

- KIELCE

wyjazdy z Kielc w każdq niedzielę
autokary tureckie mercedes \\
hotel w centrum Istambu~

Biuro Podróży TIMA - Kielce, ul. Sienkiewicza 76, V p., tel. 66-45-11

PUT "KAMI"

I

~
~
~

.

_
:

:

:

:
:
:
:

2769=9

:

na muchy

:
:

Krasocin tel. 99

ProdUkCja,sprzedażznlc;;' §
Kielce, 1 Moja 104 565- 56.
2801"i1

Kierowco dla biznesmena.
15 lat prakty . uczciwy. dyskretny, perfekt J. rosyjskI. zawsze do dyspozycjI. Pilnie. Ofer1y 2793 Biuro Ogbszeń • Echo
Dnia" .
2793=g
Zatrudnię fryzjera męsld~o,
manicurzystkę, Kielce, 524-{)6.

31-09-63

2797"i1

:

~

SKRÓCO y
CENNIK

OGLOSZEŃ

-WYDANIE CODZIENNE
drobne - 2.000 zł/słowo
I
~amkowe - 4.000 zł/cm kw. :

L

--- WYDANIE PIĄTKOWE RELAKS"
"
drobne - 4.000 zł/słowo :
Iramkowe - 8.000 zł/cm kw.1 §

........................................................1.-

25-520 KIELCE, ul. Targowa 18. tel/fa 32-45-40
BUT ,.ŁY OGÓ Y", ul. lenkiewIcza 74. tel. 66-23-66
26-6

RADOM, ul. SłowackIego l tel. 279-95

SKARŻYSKO-KAMIENNA, ul. Sokola 2 (,.Orbis"), tel. 5 1-25-54
BUSKO ZDRÓJ Zakład Kolportażowo-Handlowy "RUCH'" pl. Targowy 1, tel. 38-32 (8.00 - 14.30)
KAZIMIERZA WIELKA O'rodek Kształcenia Zawodowego, ul. Mikołaja Reja 1, tel. 21-946 (8.00-16.00)
http://sbc.wbp.kielce.pl

Do zobaczenia za rok!

Turniei Dzikich D~u~
nro.

estatniego dnia bę
się. toczyć rywalizacja
oJZwyclęstwa: w klasyfikacji

Uroczystym wręczeniem nagród zakończył się Turniej
kich drużyn ' organizowany przez Wydział Oświaty, K '
Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego i redakCję "ECha
przy pomocy Błękitnych, Korony, ZW TKKF i SZS.

.'

medalowej Igrzysk- Panam erylklńskich.
Wczoraj
w przedostatnim dniu ImpreAmerykanie po raz pierwsz:..t wyprzedzili KUbańczy
ków. Mają w dorobku 124
złote medale, a gospodarze
igrzysk - Kubańcz:..tcy 123.
Jednak faworytami w walce
o pierwszeństwo w klasyfikacji medalowej są KUbańcz:..t
cy. Ostatniego dnia rozegrane zostaną finały w boksie wystąpi w nich 11 Kubończ:..t
ków, którzy są zdecydowanymi faworytami. Amerykanie natomiast są faworyzowani
w
5
finabch
pływackich . WSz:..tstko wskazuje więc na to, że Kubań
czycy zdobędą najwięcej
medali.
(sw)

Brqz Joanny
W Pucku zakończ:..tły się mistrzostwa Europy w wind3Urfingu Niestety, nie udało się przej:l>rowadzić WSz:.{stkich wyści
gów 'Z- powodu zlej pogody
i komisja sędziowska uznała za
ostateczne wynikI, uzyskane po
Tbiegach w klasie Lechner I po
9'w Raceboard.
Jedyny medal dla Pols~i wywalcz:..tla JOANNA BURlYNSKA,
która od początku plasowała
się.. w ścislej czobwce. Zawody
s:tbły pod znakiem dominacji
.deskarzy" holenderskich i francuskich, którzy rozdzielili międz:..t
sobą tytuły mistrzowskie i więk
szoŚ"ć medali. Oto wyniki mistrzostw Europy:
• KLASA LECHNER:
kobiety: 1. M, Herbert, 2.A.
I18tbert (obie Francja), 3. J. Burąńska
mężczyźni: l. S. Von den Berg
(Rolandia), 2. J. De Chovigny,
3: C. Muzellec (obaj Francja)

K.Kołomański

aiakowe .śWięto W Dr%ewi~y
41 Mistrzostwa Polski w slalomie kajakowym zgromadziły caq
krajową czołówkę kajakarzy górskich, którzy na torze w Drzewicy rywalizowali o tytuły najlepszych w Polsce. Zawody zdominowali przedstawiciele dwóch klubów: Startu Nowy Sqcz i Gerlacho Drzewica, zdObywając większość medali w kategorii seniorów i juniorów. Impreza przyciągnęła licznq publiczność,
żywo i obiektywnie dopingujqcq zmagających się z wodą zawodników i tworzącą wspaniałą atmosferę - sportowego
święta .

Burzyńskiei
• KLASA RACEBOARD:
kobiety: l . F. A1landrieu (Francja), 2. P. Tyler (W. Brytania), 3.
L. Pepermans (Belgia) ... 10. A.
Nerling (Polska)
mężczyźni : waga lekka - l.
M. Pols (Holandia), 2. S. Delanchy (FrancJa), 3. J. Bodle (W.
Brytania) .. . 5. G. Staszewski. 9. I.
Kutyła (oboj Polska)
waga ciężka - l. A. Hoeksłra
(Holandia), 2. G. Cribb (W. Brytania), 3. G. Lilljerang (SlWecja) ... 8. Ryszard Pikul (Polska).
(sw)

święto,
Również inne zespoły prezenfują niezQ formę, przez co ekstłokiasa w obecnym sezonie
j~ dość ciekawa. Powoli
Itształtuje się czołówka ligi,

co mecze Widzewa z Lechem,
WAłą, &ómikiem lub Zawiszą
zcQowiadają
się
niezwykle

Glitakcyjnle.
Olo komplet rezultatów 4
Ikllejk~ I ligi oraz aktualna tat:;eła.

Wrocław -

9iqsk

Górnik

Już pierwszy dzień zawodów przyniósł gospodarzom
wiele radości. W rywalizacji

juniorów zdecydowanie najlepsi
byli
kana,dyjkarze
KRZVSZTOF KOŁOMANSKI i MICHAŁ STANISZEWSKI. poza
tym MICHAŁBIELECKI przegrał
• złoto " na kajaku - jedynce
zaledwie o l sekundę. Brązo
we medale wywalczyli MARIUSZ WIECZOREK i MAREK

KAŹMIERCZYK.

W niedzielę było jeszcze lepieJ. Znakomicie pływali,ka
nadyjkarze
KOŁOMANSKI
i STANISZEWSKI, którzy wprost
zdeklasowali swoich rywali
także wśród seniorów. Aktualni mistrzowie świata juniOrów nie moją w kroju równych

sobie, trenerzy liczą więc no
dobry występ tej dwójki no
Igrzyskach w Barcelonie. Najbardziej jednak zaskoczył
wszystkich Mariusz Wieczorek. 15-letni młodzik makomicie radził sobie wśród seniorów przegrywając tylko z klubowym kolegą ZBIGNIEWEM
MIĄZKIEM . W kanadyjce jedynce kajakarze Gerlacha,
byli zresztą bezapelacyjnie
najlepsi, zdobywając także
brqzowy medal (ANDRZEJ ŁĘ
GOSZ). Wśród kobiet. jedyna
reprezentantka gospodarzy
MARTA GRZYBEK zajęq trzeciq lokatę. Na zakończenie
zawodów rozegrano konkurencje drużynowe . Zawodnicy Gerlacha wywalczyli jeszcze złoty (kanadyjki jedynki)
i dwa srebrne medale (kanadyjki - jedynki i kQjaki - jedynki). Ostatnim akordem imprezy było wręczenie medali
i uroczyste zakończenie mis- .
trzostw.

Młodych piłkarzy zapraszamy do udzialu w turnieju zo'

Do zobaczenia!

Na dru oli o

froncie

Sprawiedliwy r

Oto mistrzowie Polski w slalomie kajakowym na rok 1991 :
• SENIORKI:
K-1: 1. Bogusława Knapczyk
(Sokolica).. . 3. Marta Grzybek

l. Widzew Ł.
2 . Zawisza
3. Lech
4. Wislo
5. Górnik
6. Hutnik
7. Motor
8. GKS
9. Olimpia
Ruch

~umy
4
4
3
4
3
4
4
4

8
7
6
6
5

10:1
10:5
10:3
9:3
7:4
5 8: 7
5 4:3
4 4:3
4 4 6:6
4 4 6:6
Zaglębie L.
4 4 5: 7
12. Śląsk
4 3 5:5
13. Legia
4 3 4:5
ŁKS
4 3 4 :5
15. Stal SW
4 2 1:5
16. stal M .
4 l 1:5
17. Zaglębie S.
4 O 2:9
18. Pegrotour
4 O 1:15
Do rozegrania pozostał zale\J1y mecz Lech Poznań Gomik Zabrze.
(sw)

n.

(Gerlach),

drużynowo

wego Sącza . Widzów 2 tys.
Blękitni grali w następujqcym zestawieniu: Gładyś
Megier, Kosela - Boruc, Gaweł, Grabo, Dziubek - SZWO~
Lipko (od 65 min. Zając), Zając.
Mecz stał na średnim poziomie. Obie drużyny grały bardzo
asekuracyjnie, broniąc głównie
swego przedpola bramkowego, przez co momentami z boiska wiało nudą.
Pozycje strzeleckie wypracowane przez oba zespoły,
można było policzyć na polcach jednej ręki, ale i te nie-

STANISŁAW WRÓBEL

Start N.

Gerłach)

C-l : 1. Grzegorz Sierota (Dunajec) ... 3. M. WIeCzorek, 4. Bielecki
(obaj Gerłach)
C-2: 1. Kołomański - Stanl• szewski (Gerłach)
(sw)

Grupa II
Błękitni - SiarkaO:O

Towarzysko w hali "Iskry"
00

rozpoczęcia

sezonu ligowego po-

zostało plkarzorn ręC2nym już tylko kliko lygodni (start 7 wrześnio). Przygotowujący
się do rozgrywek zawodnicy ISKRY rozegrali w ostatnlq sobotę I niedzielę toworzys'

ki turniej z udziałem Pogoni Zabrze I kadry
Polski. Niespodziewanie rowody staly no
wysokim poziomie. o klblc6w Idelecklego
szczypiorniaka z pewnośclq ucieszy Informacjo o dobrej gLe kieleckiej , siódemki' .
Szczeg61nle w sobotę kielczonie zograli bordzo dobrze I pewnie wygrali mecz
W

Z mistrzowskich aren

Sprinte~

wych <;:hamplonat6w w kJcznlctwle
tydzień w lekkiej
aHetyce. Oto pierwsze Informacje
z mlstrzowskJch aren:

W Abensbergu odbyły się p6łf1nob
we zawody Indywidualnych mistrzostw
świata no żużlu . Startujący tom Połok WoJciech ZokJskl był 12 z 5 pkt. Wygrali zdecydowanie Duńczycy . Hans NIeIsen (15 pkt.)
przed Jonem PeleBenem (14 pkt.) I Tommy Knuclsenem (12 pkt.).

• PŁYWANIE . Jako pierwsi wystartowali pil<arze wodni. W pierwszym
meczu Polacy zremisowali z HoIandlq 13: 13. W turnieju bierze udział 16
zespołów podzielonych na 4 grupy.
W naszej, obok HolandII, Jugosła
wia I Bułgaria. Zasadnicza część

• ŁUCZNICTWO .DzJś no krakowskich Błoniach rozpocznie się pierwszy oficjalny trening przed XXXVI mistrzostwami świata IN lJcznictwle,
o wieczorem na Rynku oficjalne otwarcie.
(sw)

dni obfitują w wlałe imprez sportOWYCh najwyższej rangI.
Mistrzostwo świata w kolarstwie torowym zakończyly się; w plywanlu
rozpoczęly. Dziś początek świato

I wioślarstwie, za

niedzielę było

nieco gorzej. Iskro

ulegb Pogoni Zabrze (Pogoń zwyclęiyb
w ,turnleJu po pokonaniu kadry 23:22).
chociaż
początkowo
prowadzlb ,
o pierwsza połowo zakończyb się remisem. Potem jednak młodzi zawodnicy zaczęli grać nerwowo I mecz zakończył się
porożkQ

24:27.

W Iskrze wystąpiło kilku nowych rowod·
nlk6w: Nowakowskł z Hutnika Krak6w .
Wójcik z Anilany Łódź. Poczkowski z Wlsly
Puławy, Jaszczuk (Rosjanin). ole żoden
z nich nie jest zatwierdzony przez Związek
PIki Ręcznej do zespoli Iskry.
Oto wyniki mecz6w rozegranych przez
Iskrę oraz strzelcy bromek:
\ o

Begrotour Dębico C}:4 (0:2)

Lech

Sal Mielec bin O:l (0:0)

Zagłębie Lu-

c;KS Katowice - Wisła KrokćwO:Q

or Lublin -

Widzew t6dź

112:'( f: l)
8(St6dź - Słoi St%wo Wo-

l' 0;0

iak nadal

o

ISKRA- POGONZABRZE 24:27 (13:13)

Bromki dla Iskry: Nowakowski 11 , Wój.
clk 5. łukaslewicz I Wcisło po 3, Molmon
I Joszczuk po 1.
(sw)

Po trzedej kolejce rozgrywek ligi międzywojewódzkiej tylko jedna druży
na z noszego regionu pozostała w czołówce. Pil<arze Radomiaka nie przegrali jeszcze meczu I z 6 pkt. wspólnie z Hetmanem ZamoŚĆ I Wisłq Puławy
znajdują się no czele trzecioligowej tabefi.
Oto wynlld nledzJelnych spotkań I tabela:

Hutnik Kraków- Ruch Cho-

• KSZO Ostrowiec - Granat Skartysko 0:2 (0:1)

Legio Warszawo - Zagłę
bie Sosnowiec 3:0 (2:0)
lbwisza Bydgoszcz - OlimDiafTaznoń 3:1 (1:0)

Bramld zdobyłi : w 28 mln. Sludek
I w 86 mln. Choluj.
Granat szybkimI. dokładnymi
podanloml z głębi pola często
stwarzol niebezpieczne sytuacje
na polu karnym gospodarzy. W 28
mln. po doskonale rozegranym rzucie wolnym pośrednim, Siudek gbwą uzyskał prowadzenie. Po przerwie gospodorze atakowali, mieli
przewagę lecz bramkę znów uzyskoł Granot. Po składnej akcji CholJj
strzałem z ostrego kąta ustanł wynik
meczu.

rmw 3:.1 (2:0)

TOTO LOTEK
1-5, 20, 34 . 43 , 46, 48.
11-6,18,19, 21,31,41.

• Radomlak - LublInlanka 1:0
(0:0).

Bramkę zdobył w

70 min. Mach-

nlo.
Pil<~rze Radomloko solidnie nopracowali się. by zdobyć 2 punkty
decydujące o pozostaniu w czołówce III ligI. Niespodziewanie goś
cie z Lublina byli wymogającym rywalem I dopiero w 70 mln. radomianom udało się pokonać
bramkarzo LublInlankI. Ogorzałek
popisał się silnym strzałem z rzutu
wolnego. po którym bromkarz wypuścll pil<ę z rąk. wykorzystał to
Machnlo, zdobywając już czwartego gola w obecnym sezonie.

w 72 mln. drugą brom-

Siarka II Tarnobrzeg - Stał Gorzyce 1:0 (1:0), Stał Kraśnik - Pogoń
Radom Siedlce l: 1 (1 :0), Tomasovla - AZS
AWF Biała Podlaska 0:2 (0:1), Wisła
4:1 (1:1).
Gola dla Broni zdobyłw28 mln. BII- Puławy - Orlęta tuków 2: l (1 :0).
ke.
Przez 12 mln. zanosiło się w Zamoś l. Hetman
3 6 11:2
ciu no dużą sensocję; Broń wygrywa- 2. Wisb
3 6 7:3
ła z Hetmanem l :0, po golu ZdobyRADOM
lAK
3
6 4: l
3.
tym w 28 mln. przez l&-Iatka BUke.
3 5 7:1
Gospodarze wyrównali w 40, o dru- 4. AlSAWF
Pogoń
3 5 7:1
giego gola strzeli! dopiero w 69 minucie. Koniec meczu był jednak nieu- 6. KSZO
3 4 4:3
dany. młodzi radomianie stroclll 7. Lublinianka
3 4 3:2
w ostatnich minutach dwa gole
8. Siarka II
3 3 2:4
i ostotecznle wysoko przegrali.
3 2 4:5
o Górnik Łęcma Bucovia 2:0 9. Stal G.
10. Górnik
3 2 4:7
(1:0).
Pll<arze Bucovil starali się wyjeGRANAT
3 2 4: 7
chać z Łęcznej chociaż z l punktem.
12. Tomasovia
3 l 0:3
Do 23 mJn. plon był cal<owlde reali·
3 l 1:5
zowany, jednok gol uzyskony z kar- 13. BROŃ
3 l 2:7
nego przez gospodarzy zmusił buko- 14. Stal K.
wian do prowadzenia otwartej gry, 15. Orlęta
3 O 2:6
co wykorzystywali pll<arze Górnika. 16. BUCOVIA
3 01:6
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l. Chemik B
Polonia
3. Gwardia
4 . Stomil
5 . Jagiellonia
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45
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Wisłoka

7. Resovia
8. Wislo
9. Avia

4

j

4

j

Blękitni
4
11. Siarka
4
12. GKS Belchatów4
13. Sandecja
4
14. stal
4
15. Olimpia
4
16. Boruta
4
1.7. Korona
3
18. Cracovia
3

ISKRA- KADRA POLSKI 31 :30 (15:1 2)

zdobywając
kę·

• Hetman

Stal R. - Stomill:O
Olimpio E. - Gwolcłi
Chemik B. - Resovia'
Wisła P. - Sandecja2'
Jagiellonia - Bet .
Avia- Wis
11
Polonio W. - ":.6orut02:
Mecz Cracovio - K
przełożony na inny leIflY

4
I

;

l

l"
:

'

Grupa I ,

Bromki dla Iskry: Nowakowski 9, MoI-

mon5.tyś, Wclsłol Lubereckl po 4. K. Przy·
bylskl l łukasiewicz po 2, Jaszczuk 1

lObrze l:Z (O: 1)
lR:Iznań

li g

. 11

mistrzostw - plywanie dystansowe
rozpoczyJlO się jutro.
• WIOSLARSTWO. W niedzielę odbyło się w Wiedniu otwarcie XXii mistrzostw świata . Wystartuje ponad
1000 zawodników z 41 państw. DzJslaj pierwsze konkurencje, udział
biorą także Polacy z Kajetanem Broniewskim na czele.

o

. liczne nie były wyko
przez niedysponowanych
postników.
Optycznie lepiej się
towal zespól tarnobrzes.:
bardziej nowoczesną pl;e
bre technicme opono.
piłki i Sz:..tbkie kontrataki.
darze' jakby wystraszoo
przeciwnika zagrali zbyt
wie, grali zbyt jednoslrorY'f.
przykład zupelnie nie był
rzystany Zajqc , kl óry w
p'rzednich spotkan!ach
zamieszania pod bramko
li. Wynik spotkania odzwi:
dla to, co działo się no
Za tydzień w spotkan
strzowskich Korona p
u siebie Jagiellonię 8101
a Błękitni Kielce wyjeżdzo:
Rzeszowa na mecz z t
,Resoviq.

z kadrą .

Najbliższe

m~

~KITNI KIELCE - SIARKA TARNOBRZEG 0:0. Żółte karlkik

Sącz

• JUNIORKI:
K-1 : 1. Katarzyna Myśliwiec
(Start Nowy Sącz)
• SENIORZY:
K-l: 1. Jerzy Sandera (Dunajec
Nowy Sącz) ... 5. Albert Swęd, 6.
Michał Bielecki (obaj Gerlach),
drużynowo: l. Start, 2. Gerlach
C-l : 1. Z. Mlqzek, 2. M. Wieczorek, 3. A. Łęgosz (w~scy GerlaCh), drużynowo: l. Gerlach I. 2.
Gerlach II
C-2: 1. K. KoIomońskl, M. Staniszewski (Gerłach). drużynowo 1.
Start
• JUNIORZY:
K-1 : 1. Paweł Musiał (Start), 2.
M. Bielecki. 3. M. Kaźmlerczak , 4.
A. Swęd , 5. M. Balasiński (wszyscy

I

(Blękitni) i Tyburecki (Siarka). SędżiowałZbigniew GawryŚZ

•
•
Nov#i I11lstrzoV#le

Idzew przyciąg
Na mecze ekstraklasy w Lublinie średnio przez ostatni sezon przychodziło po 3-6 tys. ludzi. Kiedy mial przyjechać opromieniony
pierwsz:..tmi
zwycięstwami Widzew, przed
kasami od razu ustawiły się kolejki. Okazuje się, że dobra widowiskowo gro może przyciągnąć kibiców na stadiony.
Rrzekonał o tym tydzień temu
mecz w Łodzi, potwierdził sobotni w Lublinie. Ponad 10 tys.
ludzi nie zawiodło się . Piłkarze
stworzyli wspaniałe widowisko,
prowadzone w Sz:..tbkim tempie
akcje zmieniały się jak w kalejdoskopie, padały bdne bramki. W Lublinie, mimo że gospodarze przegrali, było plł<orskie

i M.Staniszewski bohaterami zawodów

ZWycięskim zespołom: Wicher Kosto młoty , Manche!'
Barwinek w grupie starszej; Koronka, SP 30 i Wolwes'
w grupie młodszej oraz najlepszym zawodnikom: RObert'
nalski i Marcin Gad, zostały wręczone nagrody w posloc.
lek i koszulek. Mib uroczystość odbyb się w prz9fWle
II ligi Błękitni Kielce - Siarko Tomobrzeg , na który POliC
klub ufundował wszystkim uczestnikom 'naszej Imprezy
plotny wstęp .

Chemik P. - Stilon I
Szombierki - MolO
1'1
. Chrobry - polonia l
Miedź - Lechio
Odro W. -: pagon
Bałyk - S"zo 1:~.wi
Naprzód R. - ZfJ'łf'
0:0
, :lo ,
Górnik W. - Gón1l·
Raków - Warto 1:1
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4
4
4
4
4

l . Lechia
2.
3.
4.
5.

Polonia
Miedź

Górnik P.
Szombierki
6. Moto Jelcz
7. Stilon
8. Chemik
'9. Ślęza
10. Warta
11. Raków
12. Górnik
Odra
14. Pogoń
15. Naprzód

4

4
4
4
4
4
4
4
4

4
4

Zaglębie

4

17. Chrobry
18. Bałtyk

4
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